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25 лютого 2020 р. в прес-центрі Українського
національного інформаційного агентства “Укр -
інформ” виконувач обов’язків Голови Дер -
жавного агентства водних ресурсів України
Михайло Хорєв інформував про основні ре -
зультати діяльності водогосподарської галузі
за минулий рік.

На початку звіту Михайло Хорєв нагадав
про головні пріоритети, за якими працювала
водна галузь минулого року. Це: 

• перехід на європейський моніторинг вод; 
• розвиток геопорталу “Водні ресурси

України”; 
• впровадження ЕСКО-договорів; 

• захист від шкідливої дії вод; 
• забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що

користуються привізною водою; 
• електронні сервіси.
У звіті визначено основні досягнення водного сектора у 2019 році:
• в умовах низької водності 2019 року водники забезпечили населення та галузі еко-

номіки водними ресурсами, встановивши оптимальні режими роботи водних об’єктів;
• запроваджено портал Е-послуг Держводагентства. Тепер можна отримати або ану-

лювати дозвіл на спеціальне водокористування в електронному вигляді;
• відкрито сучасну лабораторію моніторингу вод Західного регіону;
• оприлюднено ТОП-100 забруднювачів, які отруюють українські водойми;
• укладені нові 18 ЕСКО-контрактів. Розмір залучених інвестицій – 275 млн.

гривень;
• завершено підготовку перших трьох розділів Планів управління річковими

басейнами;
• реалізуються 3 державні інвестиційні проекти природоохоронного спрямування,

протягом року залучено 45,97 млн. грн. державних інвестицій;
• вперше в Україні, в рамках Дня Дунаю, проведено спільні з європейськими краї-

нами дунайські дослідження на вміст у воді мікропластику.
• на масштабному рівні вперше проведено Дні річок основних річок басейнів

України;
• забезпечено доступ сільгоспвиробникам до води в об’ємі 1,4 млрд.м3 для поливу

444,2 тис.га. Найбільше полито у Херсонській (258,2 тис.га), Запорізькій (53,2 тис.га),
Одеській (32,8 тис.га) та Миколаївській (28,6 тис.га) областях;

• активно працювали  басейнові ради як головні  стейкхолдери  змін  у  водному сек-
торі.
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Голова ГО “Укррятвод” Олександр Середа тра-
диційно ознайомив присутніх з інформацією
щодо нещасних випадків з людьми на воді у
2019-2020 роках. Так, серед загиблих переважа-
ють чоловіки молодого віку (до 25 років). У 2019
році на водних об’єктах загинуло 1240 осіб, з
яких 106 діти. Також він зазначив, що будь-які
заходи профілактичної роботи не можуть захис-
тити людину від нещасних випадків. Ряту -
вальники будуть безсильні, якщо вона порушує
елементарні правила та нехтує власною безпекою.
Тому щорічно вода і лід забирають понад тисячу

людських життів і особливо прикро, що серед них багато дітей. Олександр Середа радив
обирати місця організованого відпочинку, де обов’язково є рятувальники, медичні праців-
ники та облаштовано пляжну зону.

Очільниця ГО “Міжнародна екологічна безпека” Валентина Квасова виступила з ініціа-
тивою щодо впровадження проєкту “Чиста вода – запорука гарного життя”. А саме,
запропонувала встановити у школах, дитячих садках, лікарнях тощо індивідуальні очисні
споруди для забезпечення їх якісною питною водою.

ГО “Міжнародна екологічна безпека”, як і багато інших українських громадських орга-
нізацій, є постійними партнерами Держводагентства в організації проведення таких еко-
логічних заходів, як Всесвітній день води та День Дніпра.

Члени громадської ради обговорили пропозиції Валентини Квасової та підтримали необ-
хідність підготовки відповідного проєкту звернення до Уряду від громадської ради.

Найгострішою темою засідання стала дискусія щодо формування вартості послуг,
пов’язаних із забором води на зрошення.

Представники Держводагентства детально поінформували членів громадської ради про
формування вартості таких послуг у поточному році. А саме, про те, що при розрахунку
такої послуги враховуватиметься індекс інфляції та зростання мінімальної заробітної
плати (яка порівняно з 2016 роком зросла у 3,4 рази). Разом з тим, станом на 24 лютого
між водогосподарськими організаціями та сільгосптоваровиробниками вже укладено
близько 96% протоколів-намірів на послуги, пов’язані з забором води на зрошення (від-
повідно, до рівня минулого року). На даний час водогосподарські організації вживають
всіх можливих заходів для своєчасного запуску в роботу інженерної інфраструктури з
метою гарантованого забезпечення забору води аграріями на полив.

Головою та членами громадської ради прийнято до уваги представлену інформацію і у
свою чергу, висловлено рішучу позицію щодо необхідності подальшої роботи з державни-
ми водогосподарськими організаціями з питань, пов’язаних із забором води на зрошення,
як з гарантами надання таких послуг.

Громадською радою одноголосно прийнято рішення звернутись до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України про включення до Переліку об’єктів, які не під-
лягають приватизації, – Північно-Кримський канал та Головний Каховський магістральний
канал.
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зас ідання громадської  ради при
держводагентств і  25 лютого 

2020 року 
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Найбільш поширеними і потужними типами рибогосподарських технологічних
водойм (їх комплексів) є ставкові та лиманного типу повносистемні товарні рибниць-
кі господарства, риборозплідники, нерестово-вирощувальні господарства, рибовідтво-
рювальні комплекси, рибоводні заводи, нагульні господарства, на яких для аквакуль-
турної діяльності використовуються водні ресурси як середовище для існування і роз-
витку культивованих видів риб різних вікових груп та земельні ділянки під водою з
рибогосподарськими гідротехнічними та іншими спорудами, будівлями, мережами
інженерного забезпечення і адміністративно-господарськими центрами рибгоспів. На
ставкових,  лиманних і озерних рибницьких господарствах застосовуються інтенсивна,
напівінтенсивна та екстенсивна (випасне утримання) технології вирощування риби в
регульованих умовах водного середовища, тому  названі рибницькі господарства є дуже
водоємними і землеємними гідробіологічними виробництвами сезонного характеру з
взаємопов'язаними рибоводно-технологічними процесами.

Варто зауважити, що рибницькі ставки (балочні, заплавні одамбовані, руслові, лиман-
ного типу) є комплексними гідротехнічними спорудами [38], залежно від їх виробни-
чо-технологічних категорій (ставки водопостачальні, нагрівальні, маточні, нерестові,
малькові, вирощувальні, нагульні, зимувальні, бонітіровочні, карантинні, ремонтні, сані-
тарні) входять наступні рибогосподарські гідротехнічні споруди другого порядку:
• лінійні гідроспоруди – греблі з автодорогами, дамби з автодорогами і проїздами, капі-
тальні поліпшення земельних ділянок (зрізання підвищень і засипка понижень у ложе
ставків), укріплення берегів від розмиву штормовими хвилями, канали водопостачаль-
ні, обвідні, дренажні, рибозбірно-осушувальні та скидні, трубопроводи водопостачальні
та скидні; • локальні гідроспоруди – повенево-паводкові водоскиди, мости, труби-пере-
їзди, водонапускні та водоперепускні споруди, донні водоспуски, рибозахисні та рибо-
затримувальні споруди, насосні станції, причали для роздачі рибних кормів та обслу-
говування риболовних і транспортних маломірних плавзасобів, льодозахисні споруди і
пристрої, рибоуловлювачі, камери облову риби та риболовні ями, автомобільні з’їзди і
виїзди на дамби від рибоуловлювачів, акведуки, дюкери і перепади.

Виробниче водопостачання рибницьких ставків здійснюється, в основному, за раху-
нок поверхневих вод самопливом, механічним способом (насосні станції та установки,
сифони) і комбінованим способом з двох попередніх залежно від природних умов май-
данчиків будівництва рибоводних об’єктів, гідрологічних параметрів джерел водопос-
тачання за роками по водності та пори року. Підземні води під час ведення рибництва
використовуються обмежено, зокрема для виробничих процесів у інкубаційних цехах,
установках замкнутого водопостачання та для господарсько-побутових потреб і питно-
го водопостачання на адміністративно-господарських центрах рибгоспів. Під час про-
ектування рибницьких об’єктів у водобалансові розрахунки [9, 10] включалися: напов-
нення ставків, необхідна проточність води у ставках; втрати води на випаровування з
водної поверхні й транспірацію водними рослинами; втрати води на фільтрацію через
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Про дозволи на сПецводокористування для Потреб 
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рибогосПодарських технологічних водойм у ринкових
умовах

л.геращенко, к.т.н, головний інженер проєктів, державне 

підприємство “Інститут “Укррибпроект”, 

м.нітченко, головний фахівець, інженер-будівельник



ложе ставків і через їх греблі або дамби; витікання води через нещільності гідрозатво-
рів і шандорів у локальних водопідпірних спорудах.

Водобалансові розрахунки виконувалися для забезпечення оптимальних умов штуч-
ного вирощування риби з урахуванням природних умов майданчиків будівництва риб-
ницьких ставків та змінних у часі гідрологічних характеристик і параметрів поверхне-
вих джерел виробничого водопостачання, а не для визначення розмірів рентної плати
за користування водою для потреб рибництва, яка виникла у процесі ринкових пере-
творень, причому без розроблення і затвердження офіційної методики розрахунку
об’ємів води для поповнення рибницьких ставків. Експлуатація рибницьких госпо-
дарств на природних водних об’єктах (річки, озера, лимани) не супроводжується від-
бором води та надходженням у водне середовище ставків забруднюючих і токсичних
речовин, оскільки показники якості води у джерелах водопостачання і в рибницьких
ставках під час вирощування риби (табл.1) є унормованими [24]. Вилов штучно виро-
щеної риби в кінці вегетаційного періоду (жовтень-листопад) за існуючими техноло-
гіями може здійснюватися по повній воді, при частковому або повному спорожненні
рибницьких ставків у поверхневі водні об’єкти в дефіцитну по водності пору року.

За період ринкових трансформацій в рибництві України відбулися суттєві зміни:
зменшення в 3-5 разів [5] рибопродуктивності технологічних водойм та об’ємів вилову
вирощеної товарної риби; заміна інтенсивних технологій екстенсивними при штучно-
му вирощуванні риби внаслідок значного підвищення вартості рибних кормів,
енергетичних та інших ресурсів; розчленування потужних ставкових рибницьких гос-
подарств (повносистемних нагульних, рибовідтворювальних, риборозплідників), які
мали велику кількість ставків та загальних рибогосподарських гідротехнічних споруд,
взаємопов’язаних між собою рибоводно-технологічними процесами, за принципом
використання природних ресурсів (земельних, водних) та груп побудованих споруд,
будівель і мереж інженерного забезпечення з передачею їх різним балансоутримувачам
і розпорядникам (фактично орендодавцям). Це призвело до зниження ефективності
використання наявного побудованого ставкового фонду, значного погіршення техніч-

ного стану і руйнування рибо-
господарських гідротехнічних
та інших споруд, будівель і
мереж інженерного забезпечен-
ня на рибницьких господар-
ствах внаслідок періодичної
зміни орендарів та відсутності
у них коштів і зацікавленості
щодо виконання капітальних
ремонтів споруд і будівель у
статусі тимчасових користу -
вачів; поява необхідності укла-
дення договорів оренди: зе -
мельних ділянок під рибниць-
кими об’єктами, рибогосподар-
ських технологічних водойм,
рибогосподарських гідротехніч-
них та ін ших споруд і будівель;

ФаХІВЦІ ÏÐÎПоНУЮТЬ
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таблиця 1.вимоги до якості води джерел водопостачання та
ставів у період вирощування риби [3]
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розроблення паспортів водних об’єктів, правил експлуатації водних об’єктів, паспор-
тів рибогосподарських технологічних водойм (або їх комплексів); отримання дозволів
на спецводокористування для потреб рибництва; внесення рентної плати за попов-
нення водою (водного середовища) рибницьких ставків; орендної плати за: земельні
ділянки під водою, водну поверхню (акваторію або водний простір) рибогосподарських
технологічних водойм, користування рибогосподарськими гідротехнічними та іншими
спорудами, будівлями і мережами інженерного забезпечення.

Форму сучасного дозволу на спеціальне водокористування (в т.ч. для потреб риб-
ництва) затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від
23.06.2017 № 234, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.07.2017
№ 887/30755. 

Водокористувачі для отримання дозволу на спеціальне водокористування повинні
надати адміністратору повний пакет документів, який включає:  заяву встановленого
зразка;  клопотання водокористувача за встановленою формою;  копію правовстанов-
люючих документів на земельну ділянку;  копію паспорта водного об'єкта;  копію
правил технічної експлуатації водного об'єкта (затверджених державними органами
водного господарства);  копію договору оренди водного об’єкта;  копію правовстанов-
люючих документів на гідротехнічні споруди (за наявності);  висновок щодо погод-
ження видачі дозволу на спеціальне водокористування Державного агентства водних
ресурсів України (за наявності);  копію паспорта рибогосподарської технологічної во -
дойми (або їх комплексу). Дозволи на спеціальне водокористування видають Державне
агентство водних ресурсів України та його територіальні басейнові управління.

У дозволах на спеціальне водокористування регламентовано наводити такі відомості:
 назви, типи і коди джерел водопостачання, водоприймачів зворотних (стічних) вод та
земельних ділянок під ними;  мету водокористування;  встановлені ліміти забору
води;  ліміти використання води;  ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично-
допустимих скидів – ГДС) та фактичні скиди забруднюючих речовин із зворотними
(стічними) водами у поверхневі водні об’єкти окремо для кожного водовипуску;  інші
показники і характеристики зворотних (стічних) вод;  умови спеціального водокорис -
тування;  перелік природоохоронних заходів. 

Проте, під час оформлення дозволів на спецводокористування для потреб рибництва
виникають проблеми з визначенням лімітів використання води, лімітів скидання
забруднюючих речовин та фактичних скидів цих речовин у поверхневі водні об’єкти
окремо для кожного водовипуску в зв’язку з відсутністю унормованого визначення тер-
міну «поповнення водою рибогосподарських технологічних водойм (їх комплексів)», обу -
мовленого пунктом 3.2 ст. 255 Податкового кодексу України, та розробленої й затвер-
дженої методики розрахунку скидів забруднюючих речовин з об’єктів аквакультурної
діяльності. Варто зауважити, що вирішення зазначених питань не ставилося і не
розглядалося [28] в галузевих нормах технологічного проектування рибоводних під-
приємств та окремих рибницьких ставків і об’єктів. 

Рентна плата за спецводокористування для потреб рибництва на поповнення водою
рибогосподарських технологічних водойм (рибницьких ставків), включаючи випарову-
вання та фільтрацію, унормована Податковим кодексом України (стаття 255, п. 5.5) у
розмірі 59.36 грн. за 10 000 м3 поверхневих вод та 71,36 грн. за 10 000 м3 підземних
вод. У згаданій статті кодексу міститься вказівка про те, що водокористувачі самостій-
но розраховують необхідні об’єми води і суму рентної плати, але відсутні визначення

16
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терміну «поповнення водою» та посилання на методики розрахунку об’ємів води при
випаровуванні та фільтрації, для яких на рибницьких господарствах не існує приладів
прямого вимірювання, а вказані гідрологічні параметри є змінними у часі. Тому для
забезпечення рентабельного ведення рибництва необхідно не допускати оплату окре-
мих процесів природного кругообігу води та позитивних впливів штучно створених
водойм. У побудованих рибницьких ставках акумулюється вода при проходженні вес-
няних повеней і дощових паводків; здійснюється випадання в осад завислих речовин;
освітлена вода у кінці вегетаційного періоду (жовтень - листопад) для повного вилову
вирощеної риби може повністю або частково скидатися у нижній б’єф, поповнюючи
поверхневий стік річок і водотоків у маловодну пору року. Такий самий ефект дає про-
точність (водообмін) у рибницьких ставках і транзит надлишкових витрат води при
повенях і паводках через руслові рибницькі ставки. Фільтрація води з рибницьких
ставків також постійно поповнює поверхневий стік водних об’єктів у нижньому б’єфі
та підживлює підземні горизонти води. 

Безповоротними втратами води для включення в об’єми поповнення рибницьких
ставків слід вважати лише випаровування з водної поверхні, що додатково з’явилася в
результаті будівництва цих ставків, виключаючи площу існувавшої водної поверхні,
поглинену штучно створеними рибогосподарськими технологічними водоймами. 

Оскільки облаштування гідрометеорологічних постів на рибницьких господарствах та
окремих рибогосподарських технологічних водоймах не передбачено [4, 812], об’єми
випаровування з водної поверхні рибогосподарських технологічних водойм для визна-
чення розмірів рентної плати за користування водою для потреб рибництва рекомен-
дується застосовувати графік середнього багаторічного додаткового випаровування во ди
з поверхні водойм у безльодоставний період, побудований [11] для всієї території
України за матеріалами досліджень спеціалізованих гідрометеорологічних інститутів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420 затверджено Типовий
договір оренди водних об’єктів (у т.ч. для рибогосподарських технологічних водойм), в
якому передбачені:  орендна плата за водну поверхню (акваторію або водний простір),
що розраховується згідно з Методикою визначення розміру плати за використання на
умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської техноло-
гічної водойми, затвердженою наказом Мінагрополітики та продовольства України від
14.01.2014 № 1, зареєстрованою в Мінюсті України 30.01.2014 № 194/24971 (проте, в
цій Методиці не вказані конкретні критерії, за якими класифікується якісний стан
рибогосподарських водних об’єктів за забрудненням водного середовища);  орендна
плата за земельну ділянку під водним об’єктом з урахуванням її цільового призначен-
ня та коефіцієнтів індексації, які визначаються Держземагентством за нормами, затвер-
дженими постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1724 «Деякі питан-
ня оренди земель», що заповнюються під час укладання або зміни умов договору орен-
ди водного об’єкта чи продовження його дії.

У зазначеній постанові КМУ № 420 обумовлена можлива передача в оренду або на
зберігання і використання рибогосподарських гідротехнічних споруд без пояснень і рег-
ламентації умов користування ними та підтримання їх належного технічного стану у
процесі експлуатації. Очевидно, що балансоутримувачі державних рибогосподарських
гідроспоруд при передачі їх орендарям у користування зобо в’язані дотримуватися
Закону України «Про оренду державного і комунального майна» і враховувати поло-
ження наказів Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 «Про зат -
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вердження Типового договору оренди індивіду-
ально визначеного (нерухомого або іншого) майна,
що належить до державної власності», зареєстро -
ваного в Мінюсті України 21.12.2000 № 931/5152,
та від 03.10.2006 № 1523 «Про затвердження По -
рядку надання орендарю згоди орендодавця дер-
жавного майна на здійснення невід’ємних поліп-
шень орендованого державного майна», зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 18.10.2006
№ 1123/12997 (зі змінами за наказом ФДМУ від
05.06.2012 № 825).

На графіку (рис 1) показана залежність розмі-
рів орендної плати По від площі акваторії S рибо-
господарських технологічних водойм, розташова-

18

таблиця 2. Порівняння коефіцієнтів кі, прийнятих у методиках визначення розмірів плати за надані
в оренду водні об'єкти

рис. 1. залежність розміру плати По від площі
акваторії S орендованих рибогосподарських

технологічних водойм, розташованих за 
межами населених пунктів та якісного стану
водних об’єктів: 1 – незабруднений (чистий), 

2 – слабо забруднений (умовно чистий), 
3 – помірно забруднений, 4 – забруднений, 

5 – дуже забруднений
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них за межами населених пунктів, та якісного стану цих водних об’єктів по забруд-
ненню. Для розташованих у межах населених пунктів рибогосподарських
технологічних водойм визначений за рис. 1 розмір орендної плати По необхідно збіль-
шувати у 2-6 разів, зокрема для м. Київ – 6,0, обласних центрів – 3,0, районних цен-
трів та міст – 2,4, інших населених пунктів – 2,0 рази. Орендна плата По за розміщен-
ня і експлуатацію плавучих рибницьких садків на акваторіях більша в 2,0-2,6 рази, ніж
для рибогосподарських технологічних водойм залежно від типу орендованих для сад-
ків водних об’єктів, а саме частини: водосховища – 2,0; ставка – 2,2; озера та замкну-
тої природної водойми – 2,4; річки – 2,6 рази. Розрахований за Методикою визначен-
ня розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженою наказом Міністерства
екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 № 236, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 17.06.2013 № 986/23518, розмір орендної плати По в 11
разів більший ніж за вищеназваною аналогічною методикою Міністерства аграрної
політики та продовольства України. Це видно з порівняння (табл. 2 і 3) прикладів роз-
рахунку, наведених в обох методиках для ставків однакової площі (10 га) водної повер-
хні з їх використанням для рибогосподарських потреб та як рибогосподарської техно-
логічної водойми. 

Законом України «Про аквакультуру» (ст. 1) рибницькі господарства віднесені до
виробників сільськогосподарської продукції, а за нормами статті 22 Земельного кодек-
су України землі, на яких виробляється сільгосппродукція, відносяться до категорії
земель сільськогосподарського призначення. Слід також звернути увагу на суттєву роз-

таблиця 3. аналіз прикладів розрахунку орендної плати, наведених у методиках визначення розмірів
плати за надані в оренду водні об'єкти
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біжність значень нормативної рибопродуктивності для рибницьких ставків, наведеної в
галузевих нормативах їх проектування [2] та у наказі Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 30.01.2013 № 45, зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 11.02.2013 № 240/22772, що унеможливлює виконання основних техніко-еко-
номічних розрахунків під час проектування об’єктів аквакультури. 

Останнім часом нерідко проявляються протиправні наміри окремих державних орга-
нів управління та органів місцевого самоврядування перевести руслові рибницькі став-
ки та лиманні рибницькі господарства, які побудовані за спеціально розробленими про-
ектами і відносяться до рибогосподарських водних об’єктів вищої категорії, у статус
звичайних (загального користування) водних об’єктів, що суперечить вимогам відом-
чих нормативних документів [1-3], галузевій науковій практиці [48] та нормам статей
1 і 14 Закону України «Про аквакультуру».

Висновки: 1. Сучасними нормативно-правовими актами при оренді рибогосподар-
ських технологічних водойм передбачені:  орендна плата за земельну ділянку під
водним об’єктом;  рентна плата за воду (водне середовище) для поповнення
рибницьких ставків;  орендна плата за водну поверхню (акваторію або водний
простір);  орендна плата за використання існуючих на водному об’єкті рибогосподар-
ських гідротехнічних та інших споруд, будівель і мереж інженерного забезпечення.

2. Для ведення аквакультурної діяльності та здійснення обов’язкових платежів у пра-
вовому полі актуальним є розроблення та затвердження:  методики визначення об’ємів
води на поповнення рибогосподарських технологічних водойм, потрібних для розра-
хунку розмірів рентної плати за спеціальне водокористування для потреб рибництва
згідно з пунктами 3.211.2 ст.255 Податкового кодексу України;  методики розрахун-
ку скидів забруднюючих речовин з рибогосподарських технологічних водойм у повер-
хневі водні об’єкти, значення яких необхідно включати у дозволи на спеціальне водо-
користування для потреб рибництва, що видаються Державним агентством водних
ресурсів України та його басейновими управліннями.

3. Потребують термінового перегляду «Відомчі норми будівельного і технологічного
проектування підприємств по вирощуванню товарної риби та відтворенню рибних запа-
сів», в існуючій редакції яких не відображені розглянуті вище питання та не врахова-
ні зміни в сучасних нормативно-правових актах у зв’язку з оптимізацією ринкових
умов господарювання при веденні аквакультури.
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Провідні міжнародні інституції, до компетенції яких входить розв’язання господар-
ських проблем, визнають, що серед головних глобальних проблем людства важливе
місце займають забезпечення населення планети продовольством та недопущення
погіршення стану навколишнього середовища.

Одним із ефективних засобів вирішення проблеми продовольчої безпеки, який забез-
печує докорінне підвищення родючості земель, є зрошення.

Зрошення зайняло чільне місце в посушливих регіонах пла-
нети. У світі на початку XIX-го ст. площі зрошення становили
8 млн.га, XX-го – 40, XXI-го – 278 млн.га. У період 1950-
1990 рр. було введено 250 млн.га зрошуваних земель. 

У 2010 році у світі налічувалося близько 300 млн.га зрошу-
ваних земель, з них у країнах Азії та Океанії – 217 млн.га, в
Америці – 45, Європі – 23, Африці – 14, Австралії – 2,5 млн.га.
Зрошувані масиви розташовуються на територіях понад 170
країн світу. До 2025 року передбачалось збільшити площі зро-
шення у світі до 330 млн.га. 

За даними Міжнародного комітету по іригації і дренажу та
різних авторів, в наші часи найбільші площі зрошення розта-
шовані в Індії – понад 66 млн.га, Китаї – 63, США – 27,
Пакистані – 20, Ірані – 8,6. В Індонезії площа зрошення
становить 6,7 млн. га, в Мексиці – 6,5, в Таїланді – 6,4, Росії –
6,2 (до соціально-економічної кризи, нині – 2,4), Бразилії – 5,4,
Туреччині – 5,3, Бангладеш – 5,1, В’єтнамі – 4,6, Узбекистані
– 4,3, Італії – 4,0, Іспанії – 3,8, Казахстані – 3,6 (1,2), Іраку –
3,5, Єгипті – 3,4, Румунії – 3,1 (0,6), Японії – 2,8, Афганістані
– 2,7, Франції – 2,6, Україні – 2,6 (0,6-0,9), Аргентині – 2,4,
М’янмі – 2,1, Туркменістані – 2,0, Філіппінах – 1,9, Судані –
1,8, ПАР – 1,7, Греції, Саудівській Аравії – по 1,6, Сирії,
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Еквадорі, Марокко – по 1,5; Північній Кореї, Азербайджані – по 1,4; Перу, Непалі, Чилі
– 1,2; Венесуелі, Колумбії – по 1,1 млн. га.

Для забезпечення зрошуваних земель водою створено розвинену систему водосхо-
вищ, зрошувальних каналів, водозабірних свердловин, колодязів, галерей (к’яризів),
акведуків, лотків, насосних станцій, напірних трубопроводів тощо.

Найбільше площ зрошується традиційними поверхневими способами: по борознам,
затопленням чеків і смуг, які вирізняються значною водоємністю та втратами води на
інфільтрацію. Загальна площа поливу цими способами становить 255 млн.га, або 85%
площ зрошення. На окремих територіях застосовується субіригація, яка являє собою
підйом рівнів ґрунтових вод з низькою мінералізацією і підживлення ними кореневої
системи рослин (наприклад, Ферганська долина). 

За допомогою сучасних способів поливу зрошується 45 млн. га, з них дощуванням – 35,
мікрозрошенням – 10 млн.га. У США дощування застосовується на площі 12,4 млн.га,
Індії – 3,1, Китаї – 3,0. В Індії мікрозрошення займає 1,9 млн. га, в Китаї – 1,7 млн.га,
США – 1,6, Іспанії – 1,6 млн.га. В Іспанії дощування і мікрозрошення застосовуються
на площі близько 2,4 млн. га, що становить 69,3% загальної площі зрошення в країні. 

В колишньому СРСР у 1990 р. зрошувались 21 млн.га. В Україні площа зрошуваль-
них систем досягала 2,6 млн.га. Найбільші площі зрошувались у 1985 та 1992 роках –
2462 та 2624 тис.га відповідно. 

На території України збудовано низку великих зрошувальних систем (тис.га):
Краснознам’янську (72), Інгулецьку (63), Татарбунарську (31), Дунай-Дністровську
(29), Північно-Кримський канал (360), Каховську (263), Північно-Рогачицьку (82),
Фрунзенську (36), Бортницьку (40). 

Поливи ведуться переважно за допомогою дощувальної техніки, на площі близько
132 тис. га здійснюється поверхневий полив по борознах.

Площа систем краплинного зрошення нині становить близько 70 тис.га, у майбут-
ньому вони перевищать 200 тис.га. Останнім часом краплинне зрошення стало широко
застосовуватись на присадибних ділянках в населених пунктах та на їхніх околицях, у
теплицях. Останнє досягнення у цій сфері – краплинне зрошення рису на дослідних
ділянках в Херсонській області. 

В Україні зрошення дало можливість вирощувати рис. Для цього використовують
малопродуктивні, засолені і перезволожені землі на територіях безстічних долин (подів,
западин) і узбереж, які розташовані в межах Причорноморської низовини. Площа ство-
рених рисових систем в Херсонській області становить – 17,8 тис.га, Одеській – 13,0. 

В останні десятиліття внаслідок соціально-економічної кризи фактичні площі поли-
ву скоротились, щорічно зрошується близько 0,6-0,9 млн.га. 

Істотне зменшення поливних площ в Україні, тривалий термін експлуатації, необхід-
ність реконструкції старих і занедбаних зрошувальних систем, часті і довготривалі
посухи, зміни клімату та зсув кліматичних зон на північ вимагають відновлення та роз-
витку зрошення на сучасних інвестиційно-інноваційних засадах із врахуванням новіт-
ніх технологій та світового досвіду. При цьому перевагу матимуть широкозахватні
дощувальні установки фронтального типу вітчизняного та зарубіжного виробництва,
зокрема “Фрегат” (виробник – Первомайський завод, Україна), “Рейнке” (компанія
“Рейн ке”, США), “Зіматік” (компанія “Ліндсей”, США), “Отек” (компанія “Отек”,
Франція), які забезпечують економію води, високу якість поливу, мінімальні витрати
паливно-мастильних матеріалів, або електроенергії, внесення рідких і розчинних
добрив одночасно з поливом. 

Останнім часом спостерігається заміна неефективних зрошувальних систем на такі
способи поливу, як краплинне зрошення.

Площі зрошуваних земель у світі поступово і невпинно збільшуються. У 1965-1995
рр. темпи їх росту становили близько 3,7 млн. га/рік. Однак нині вони зменшились до
2,7 млн. га/рік. В пострадянських та постсоціалістичних країнах Східної Європи та
Центральної Азії внаслідок соціально-економічної трансформації площа зрошуваних
земель зменшились майже на 12 млн. га.
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Зрошення займає майже 20% сільськогосподарських угідь світу. На зрошуваних зем-
лях вирощуються садові і городні культури, кукурудза, соя, сорго, рис, пшениця, бага-
торічні трави, бавовник та інші культури. Зрошувані землі також використовуються в
якості культурних пасовищ.

У посушливих регіонах зрошення земель забезпечує оптимальні умови розвитку рос-
лин та підвищення їх урожайності в понад 2-3 рази. За умови зрошення можливе виро-
щування пожнивних культур, отримання двох-трьох врожаїв. При достатній кількості
добрив зрошення успішно застосовується на піщаних масивах. У посушливих районах
зрошення одночасно забезпечує обводнення територій і створення вологозабезпечених оаз. 

Висока продуктивність сільськогосподарських культур в умовах зрошення забезпечує
його привабливість і перспективу. У світі потенційна площа орних земель, на яких
можна вирощувати сільськогосподарські культури без зрошення, складає лише 22%
вільної від льоду поверхні суші. Значна частина (близько 55%) освоюваних землероб-
ством земель буде розміщуватись в посушливих областях та пустелях, що вимагатиме
зрошення. За наявності водних ресурсів можливий приріст посівної площі за рахунок
зрошуваних земель може становити 1077 млн.га. Водночас наявні запаси води на землі
можуть бути використані для зрошення на площі лише близько 280 млн.га. Зараз у
світі освоєні і використовуються близько 1,5 млрд.га сільськогосподарських угідь, або
11,5% суші. Потенційна площа земель, придатних для землеробства, коливається в
межах 2,7-3,2 млрд. га, з них близько 55% розташовуються у посушливих областях і
пустелях. 

Меліоративна практика і досвід показують, що зрошення відноситься до потужного
антропогенного чинника впливу на навколишнє природне середовище. В межах зро-
шуваних районів існує велика ймовірність розвитку різних негативних процесів, які
стримують розвиток зрошення та створюють низку екологічних проблем: 

•затоплення родючих земель при створенні водосховищ і ставків, значне випарову-
вання води з їхньої поверхні; 

•відчуження земель в зоні відкритих зрошувальних каналів, колекторів та гідротех-
нічних споруд (близько 4%); 

•фільтрація із зрошувальних каналів та водосховищ та інфільтрація поливних вод;
•підйом рівня ґрунтових вод до критичних глибин, підтоплення, заболочення і затоп-

лення земель; 
•виснаження підземних водоносних горизонтів, інтрузія (вторгнення) морських вод

з високою мінералізацією; 
•зниження рівнів води в озерах, висихання внутрішніх водойм (Аральське море);
•скид надлишкових поливних вод та дренажного стоку у річки і водойми, їх хімічне

забруднення; 
•вимив гумусу та інших поживних речовин з ґрунту, іригаційна ерозія.
Найбільш поширеними та масштабними негативними явищами є підтоплення, вто-

ринне засолення, осолонцювання зрошуваних земель, які на зрошуваних масивах
щорічно виводять з ладу 200-300 тис.га, а площа вторинного засолення зрошуваних
земель становить 50-60 млн.га. Для забезпечення сприятливої водно-екологічної ситуа-
ції на зрошуваних масивах необхідно провести комплекс дренажних робіт та приро-
доохоронних заходів.

Висновки: Площі зрошення у світі нестримно зростають. Станом на 2015 р. площа
зрошуваних земель становила близько 315 млн. га. В Україні зрошувальні системи
побудовані на площі близько 2,6 млн. га. Проте, внаслідок економічної кризи поливи
здійснюються на дещо менших площах. 

Сучасний стан використання багатьох зрошувальних систем та потепління клімату
спонукають до вжиття енергійних заходів щодо відновлення зрошення. Розвиток зро-
шення супроводжується різними впливами на навколишнє середовище, що вимагає
проведення дренажних робіт та інших природоохоронних заходів.
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У наш час через масове впровадження комп’ютерних і роботизованих технологій,
удосконалення виробничого апарату та техніки відбуваються значні зміни на ринку
праці. Наприклад, якщо нещодавно оператор друкарської машинки був затребуваним
спеціалістом, то тепер навички роботи з технікою вже не є досягненням. Те, що рані-
ше вміли одиниці – сьогодні вміють робити більшість працівників. Разом з цим, згід-
но з офіційними даними, стабільно високим залишається попит на працівників най-
простіших професій, серед яких, поряд з підсобними робітниками, вантажниками, при-
биральниками, двірниками, затребуваною є професія сторожа.

Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП),
до обов'язків сторожів відносяться:

• перевірка цілісності об’єкта, що охороняється; 
• у разі виявлення несправностей, які не дозволяють прийняти об’єкт під охорону,

повідомлення про це особі, якій він є підзвітний;
• за умови виникнення пожежі на об’єкті, оголошення тривоги, сповіщення пожеж-

ної команди та чергового з відділку поліції;
• чергування на прохідній підприємства (установи, організації): пропуск працівників,

відвідувачів, автотранспорту на територію підприємства та назад після пред’явлення
відповідних документів;

• звірка супровідних документів з фак-
тичною наявністю вантажу, відкривання
та закривання воріт; приймання і здача
чергування з відповідним записом у жур -
налі;

• утримання приміщення прохідної в
належному санітарному стані.

Проаналізувавши такі обов’язки, на пер-
ший погляд здається, що ризик виникнен-
ня небезпечних ситуацій зі сторожами
мінімальний. Проте, аналіз матеріалів спе-
ціальних розслідувань, які надійшли до
Національного науково-дослідного інсти-
туту промислової безпеки та охорони
праці, свідчить про те, що у 2016 році на
підприємствах України було зафіксовано
близько 140 нещасних випадків зі сторо-
жами, з яких 16 пов’язані з виробництвом
(складено акти за формою Н-1). Резуль -
тати аналізу також свідчать про те, що
протягом 2014-2016 рр. питома вага
нещасних випадків з працівниками зазна-
ченої професії зросла на 2 % (рис.1).

Проведене дослідження причин травма-
тизму, згідно з матеріалами спеціального
розслідування нещасних випадків за 2006-
2016 рр., вказує на те, що майже половина
випадків травмування сторожів виникла
внаслідок організаційних причин (рис.2).
Основною серед організаційних причин є
порушення трудової і виробничої дисцип-
ліни (24,7%). 
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рис.1. динаміка питомої ваги нещасних випадків, 
що сталися зі сторожами

рис.2. розподіл нещасних випадків зі сторожами 
за причинами виникнення



Другу позицію посідають причини
психофізіологічного характеру, серед
яких домінують травмування (смерть)
внаслідок протиправних дій інших
осіб (22%) та внаслідок алкогольного
сп’яніння (3,4%). Нещасні випадки че -
рез технічні причини складають 16,3%,
серед яких переважають: незадовіль-
ний технічний стан виробничих об’єк-
тів, будівель, споруд, інженерних
комунікацій, території, засобів вироб-
ництва (8,7%) та неякісне розроблен-
ня або відсутність проектної докумен-
тації на будівництво, реконструкцію
виробничих об’єктів, будівель, споруд,
інженерних комунікацій, обладнання,
устаткування (2,1 %). На інші причи-
ни припадає 5,5% нещасних випадків.

Результати дослідження травматиз-
му вказують на те, що близько 80%
нещасних випадків зі сторожами при-
падають на чотири види подій, а саме:
падіння (25,1%), навмисне вбивство або
травма, заподіяна іншою особою (20,9%), пожежі (16%), пригоди (події) на транспорті
(15,2%) (рис.3).

Аналіз висновків спеціальних комісій показує, що майже 20% випадків трапились
внаслідок допущення порушень самими сторожами. Приблизно 31% складають випад-
ки, пов’язані з порушеннями, допущеними як потерпілим, так і іншою особою (якою
може бути інший працівник (керівник) того чи іншого підприємства, стороння особа).
Також встановлено, що майже 33% сторожів отримали травми внаслідок допущення
порушень тільки іншою особою. 

Для наочного уявлення розглянемо декілька нещасних випадків, які сталися зі сто-
рожами протягом 2006-2016 рр. та які відображають типові порушення у сфері охоро-
ни праці.

Випадок 1. Відповідно до графіку чергування, сторож дистанції захисних лісонасад-
жень проводив огляд території виробничої дільниці. Згідно з листом геофізичної стан-
ції, в той день спостерігались несприятливі метеорологічні умови: температура повітря
-12°С, посилення вітру, ожеледиця. Під час огляду сторож послизнувся та впав (пішо-
хідні доріжки на території підприємства систематично не очищувалися та не посипа-
лися піском). Зі слів потерпілого, внаслідок падіння у нього оніміла ліва частина тіла,
тому він не міг підвестися на ноги і поповз до будівлі виробничої дільниці. По снігу
сторож повз близько години. Діставшись приміщення та трохи зігрівшись, він спробу-
вав подзвонити зі свого мобільного (бо інших засобів зв’язку на дільниці не було)
начальнику, але на телефоні було недостатньо грошей. Тоді сторож вирішив знайти в
аптечці знеболюючі ліки, проте, крім аміаку та невідомих пігулок, він нічого не знай-
шов (аптечка не була укомплектована належним чином). Оскільки виробничу дільни-
цю залишати без змінного сторожа не дозволено, потерпілий вирішив очікувати ранку.
Коли на роботу прийшов начальник дільниці, між ним і потерпілим виникла сварка з
приводу того, що під час робочої зміни сторожем не підтримувалося горіння опалю-
вальних котлів. Тоді сторож розповів, що трапилось з ним уночі під час чергування та
показав свої посинілі руки. Начальник дільниці проігнорував заяву потерпілого про
травмування та ще й пригрозив звільненням. 

Коли до кімнати сторожів увійшла майстер лісу, потерпілий сказав, що в нього дуже
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рис.3. результати дослідження травматизму
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болять руки. Майстер лісу (безпосередній керівник потерпілого) не звернула уваги на
його скарги і не викликала швидку допомогу. Коли сторож, внаслідок посилення болю
у пальцях рук, самостійно звернувся для надання екстреної допомоги, лікарі констату-
вали відмороження пальців обох кистей IV ступеня та гангрену пальців лівої та правої
кісті. Зі слів потерпілого, під час оформлення історії хвороби він, боячись звільнення,
констатував, що його травма є побутовою. Може, цей випадок так і залишився б чер-
говим прихованим нещасним випадком (який викривляє статистику), але, коли потер-
пілий дізнався про вирок лікарів – ампутація пальців – все стало на свої місця.

За результатами розслідування, комісією було встановлено основні причини даного
нещасного випадку: 

• незадовільний технічний стан виробничої території (відсутність освітлення в місці
службового проходу) – порушено п. 9.10 Правил безпечної праці при роботі в колій-
ному господарстві (НПАОП 63.21-1.25-07);

• невиконання посадових обов’язків, наслідком чого стало незабезпечення безпечних
умов праці на робочому місці – порушено посадову інструкцію начальника дільниці;

• недосконалість інструкцій з охорони праці для сторожа (відсутній розділ 5
«Надання першої медичної допомоги») – порушено п. 2.9 Положення про розробку
інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98);

• не надання першої медичної допомоги постраждалому – порушено п. 8 Порядку
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво-
рювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою КМУ від 30.11.2011 р.
№1232 (далі – Порядок).

Нещасний випадок було визнано як такий, що пов'язаний з виробництвом.

Випадок 2. Під час чергування на прохідній № 1 колективного підприємства, сторож
відкрив шлагбаум для випуску вантажного автомобіля. Раптом під піднятий шлагбаум
під’їхав мікроавтобус, унеможлививши опущення шлагбауму. У цей час на територію
підприємства заїхав позашляховик, з якого вийшли люди, які заборонили сторожу пові-
домляти керівництво про свій візит. Згідно з поясненням сторожа, він хотів натиснути
кнопку для опускання шлагбауму, але отримав удар ліктем по голові від чоловіка, що
стояв позаду нього. Після цього до прохідної під’їхав легковий автомобіль, з якого
вийшли ще 5 осіб, які погрожували охороннику, і тому він змушений був пропустити
їх на територію підприємства. Охоронець подзвонив іншому сторожу, який чергував на
КП № 2, і той відразу побіг до офісу, де побачив як незнайомці намагалися зайти до
кабінету головного бухгалтера. Коли охоронець потрапив до коридору для з’ясування
причин крику, то отримав кілька ударів у спину та удар твердим предметом по голові.
Потім до присутніх вийшов керівник підприємства та запропонував стороннім особам
пройти в зал засідань для з’ясування причин їх перебування у офісі. 

Згідно з листом слідчого національної поліції, за заявою працівників було відкрито
кримінальне провадження. Комісія зі спеціального розслідування зафіксувала, що гру-
повий нещасний випадок стався внаслідок протиправних дій інших осіб (код 31) та,
керуючись п.16 Порядку, оформила акти за формою Н-1 на кожного з охоронців.

Випадок 3. Відповідно до графіку роботи, сторож заступив на чергування в
Управлінні агропромислового розвитку РДА. Згідно з опитуванням свідків нещасного
випадку, ввечері сторож на деякий час полишив територію підприємства, після чого
повернувся з ознаками сп’яніння. Вранці співробітники побачили дим, який йшов з
будівлі Управління, після чого викликали пожежників та карету швидкої медичної
допомоги. Комісія зі спеціального розслідування, розглянувши зібрані матеріали, у т.ч.
висновок судово-медичного експерта та акт про пожежу (надані згідно з п.44 Порядку),
дійшла висновку, що під час чергування сторож, перебуваючи в стані алкогольного
сп’яніння тяжкого ступеню (етиловий спирт у крові виявлено у кількості 3,71 промі-
ле), використовував для обігріву приміщення електричний камін з відкритою спірал-
лю. Внаслідок загоряння речей, які знаходились поруч з каміном, виділявся чадний газ,
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від якого сторож втратив свідомість і помер. Під час опитування начальника управлін-
ня, було з’ясовано, що в той день він заходив до кімнати сторожів, проте електрично-
го каміну там не виявив. В акті Н-1 зазначено основні причини нещасного випадку:
невиконання вимог інструкцій з охорони праці для сторожа (код 24), порушення тру-
дової і виробничої дисципліни (код 24.2), алкогольне сп'яніння (код 27).

Випадок 4. Нещасний випадок стався на території насосної станції. Під час чергу-
вання сторож побачила, що дорогою до дільниці їде машина з військовими, яку вона
знала, тому що та неодноразово приїздила набирати питну воду, та вийшла відчиняти
ворота. Зі слів свідків, в якийсь момент вони почули звук сильного удару та незрозу-
мілий шум. Коли вони вийшли на вулицю, то побачили, що на відстані приблизно 3-х
метрів від розкритих стулок воріт стоїть автомобіль марки «Урал 43202», під задніми
колесами якого без ознак життя лежить сторож. Згідно з висновком судово-медичної
експертизи (наданим згідно з п.44 Порядку), смерть сторожа настала внаслідок череп-
но-мозкової травми (розтрощення головного мозку). 

За результатами розслідування встановлено основну причину нещасного випадку:
порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів (код 20) – сторож
не дочекалася повної зупинки автомобіля, чим порушила порядок пропуску транспор-
ту на територію. Під час опитування начальника дільниці було з’ясовано, що військо-
ві набирали питну воду за усною домовленістю. 

У ході позапланової перевірки на підприємстві було виявлено 42 порушення
НПАОП. Комісією складено акт за формою Н-1.

За результатами проведеного аналізу з метою підвищення безпеки праці сторожів, у
тому числі тих, які обслуговують об’єкти водного господарства, доцільно:

• посилити контроль з боку відповідальних осіб за технічним станом засобів вироб-
ництва (20% устаткування, експлуатація якого призвела до пожеж з травмуванням сто-
рожів, були в несправному стані);

• посилити контроль за трудовою та виробничою дисципліною (в стані алкогольно-
го сп’яніння перебували майже 30% сторожів під час травмування через падіння та
майже 50% під час пожеж);

• посилити вимоги безпеки під час експлуатації обладнання чи устаткування (44%
нещасних випадків зі сторожами внаслідок пожеж були пов’язані з невірною експлуа-
тацією устаткування, приладів опалення та гарячого водопостачання);

• не допускати в приміщеннях для сторожів експлуатацію нагрівальних приладів з
відкритою спіраллю, а також приладів, які не мають інструкції щодо їх безпечної
експлуатації;

• розробити графіки перевірки роботи сторожів посадовими особами;
• підвищити якість інструктажів з питань охорони праці (переважна частина сторо-

жів, які допустили порушення, успішно пройшли навчання та перевірку знань з
охорони праці);

• посилити якість навчання зі сторожами щодо надання першої долікарської допо-
моги та виконання правил пожежної безпеки;

• при прийнятті на роботу враховувати стаж роботи за професією (47% сторожів, які
потерпіли через падіння, 71% сторожів, які отримали травми в результаті протиправ-
них дій сторонніх осіб, 70% сторожів, травмованих внаслідок пожежі, мали стаж
охоронних робіт до двох років);

• розробити додаткові заходи безпеки для працівників, залучених до охоронних робіт
у нічний час, та удосконалити запобіжні заходи щодо недопущення на територію
підприємств сторонніх осіб;

• забезпечити ефективний контроль за виконанням працівниками правил безпеки
руху (60% наїздів на сторожів трапились через порушення правил безпеки руху або
порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів), особливо у зимо-
вий період (майже 40% наїздів на сторожів зафіксовано у зимовий період).
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17-20 лютого 2020 року в Івано-Франківську було проведене навчання для спеціаліс-
тів водогосподарських організацій Західного регіону України. Участь у тренінгу взяли
керівництво та спеціалісти лабораторій Дністровського БУВР, БУВР Пруту та Сірету,
БУВР Західного Бугу та Сяну, регіональних офісів у Хмельницькій та Тернопільській
областях. 

Під час проходження тренінгу спеціалісти ознайомились з нормами для підготовки
акредитації лабораторій, з урахуванням вимог при переході на сучасні європейські
стандарти ISO/IEC17025.
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навчання в центрі  п ідвищення 
кваліфікаці ї  працівників водного

господарства

5 березня 2020 року у
м.Київ, в Центрі підвищення
кваліфікації працівників вод-
ного господарства відбулось
післядипломне навчання
юрисконсультів та уповно-
важених фахівців з антико-
рупційної діяльності за
темою: «Декларування май-
нового стану та доходів».

Під час навчання були
розглянуті різні питання,
які хвилюють сьогодні юри-
дичні служби.

Лекція «Проблемні пи -
тання у декларуванні»
(Миткалик С., Купцова Л.)
викликала неабияку заці-
кавленість у слухачів.

В активній невимушеній
атмосфері пройшов тренінг

«Конфлікти. Уникати не можна розв’язати» (Зубачова А.).



НаВЧаННЯ В ЦПКВг

Жваве обговорення викликала лекція «Наслідки та види відповідальності за пору-
шення антикорупційного законодавства» (Сидорова Л.).

Довгоочікуваним виявилося навчання на тему: «Сучасні виклики та завдання юри-
дичних служб водогосподарських організацій» (Лебідь Ю.), після якого слухачі ще три-
валий час задавали конкретні запитання, які виникають у них під час професійної
діяльності.

Фахівці висловили побажання, аби таких навчань у Центрі найближчим часом було
побільше.
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Справа перша: до державної установи, третя особа – виконавча дирекція
Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності про скасування рішення комісії соціального страхування відокрем-
леного структурного підрозділу установи про відмову в призначенні їй допомоги по
тимчасовій непрацездатності та зобов'язати відповідача оплатити їй листок непрацез-
датності за рахунок внесків до фонду соціального страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності. 

Рішеннями комісії із соціального страхування державної установи, оформленими
протоколами, особі відмовили у призначенні та виплаті допомоги по тимчасовій втра-
ті працездатності з посиланням на лист-роз'яснення виконавчого Вінницького облас-
ного відділення Фонду соціального страхування від 21.10.2015, а саме: листок виданий
у невстановленому порядку з порушенням вимог пункту 2.14 Інструкції про порядок
видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров`я України від 13.11.2001 № 455 (далі -
Інструкція № 455).

Позов задоволено частково з таких підстав.
Перелік підстав для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності

визначено у ст. 23 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне стра-
хування».

Обставини, за яких позивачу відмовлено у призначенні допомоги по тимчасовій
непрацездатності, не залежали безпосередньо від її дій, оскільки відповідно до п. 8.3
Інструкції № 455 саме лікарі несуть відповідальність згідно із законодавством України
за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян.

Листки непрацездатності, що заповнені з порушенням встановленого законодавством
порядку, мають бути повернені в заклади охорони здоров`я за місцем їх видачі для
оформлення належним чином. Лише після цього Комісія приймає обґрунтоване рішен-
ня щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності. 

Тому рішення комісії соціального страхування, оформлені протоколами, про відмо-
ву в призначенні особі допомоги по тимчасовій непрацездатності є передчасними та
суперечать положенням ст. 23 Закону України «Про загальнообов`язкове державне
соціальне страхування», у зв'язку з чим підлягають скасуванню. 

У задоволенні позову про зобов'язання відповідача оплатити їй листок непрацездат-
ності за рахунок внесків до фонду соціального страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності з врахуванням рівня інфляції відмовлено.

(Постанова КЦС ВС від 13.06.2018 у справі № 141/1223/16-ц.
Повний текст постанови за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/74777184)

Справа друга: до товариства з обмеженою відповідальністю  про стягнення заро-
бітної плати.

Позовна заява мотивована тим, що позивач працює на посаді заступника директора
ТОВ і в період з 19.06.2017 по 17.07.2017 перебував на стаціонарному лікуванні в
обласній лікарні. Він передав відповідачу оригінал листка непрацездатності для про-
ведення розрахунку та виплати заробітної плати за період перебування на лікарняно-
му. Проте, відповідач листом від 26.07.2017 повернув йому листок непрацездатності,
мотивуючи тим, що він оформлений з порушеннями, які допустила Кіровоградська
обласна лікарня.

Роботодавець заперечував проти вимог працівника та вказував, що після отримання
від позивача листка непрацездатності було виявлено невідповідність його оформлення
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згідно з вимог Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвер-
дженої спільним наказом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, Міністерства охорони здоров'я, Мінпраці,
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 3.11.2004
№ 532/274/136-ос/1406 (далі – Інструкція № 532/274/136-ос/1406). Листок непрацез-
датності було повернуто позивачу для його належного оформлення. У свою чергу робо-
тодавець 23.08.2017 виплатив позивачу допомогу по тимчасовій непрацездатності за
перші п'ять днів, як це передбачено положеннями ст. 22 Закону України «Про загаль-
нообов'язкове соціальне страхування». Після ухвалення судом першої інстанції рішен-
ня (рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.09.2017) позивач
повторно надіслав листок непрацездатності з необхідними виправленнями, який було
надіслано до Фонду соціального страхування. 13.10.2017 нараховані Фондом соціаль-
ного страхування лікарняні було перераховано на спеціальний рахунок роботодавця,
які в свою чергу були перераховані на заробітну картку позивача.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд виходив із того, що відповідач провів випла-
ту позивачу за перших 5 днів його тимчасової непрацездатності, а решту суми – згід-
но з вимогами Закону України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування»;
починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездат-
ності допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання, виплачується
Фондом соціального страхування України. Таким чином, вимоги позивача до робото-
давця є безпідставними.

(Постанова КЦС ВС від 21.11.2018 у цивільній справі №  405/4130/17-ц.
Повний текст постанови за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/78160354)

Справа третя: відповідальність роботодавця за порушення підприємством поряд-
ку використання страхових коштів загальнообов'язкового державного соціального
страхування через порушення Інструкції № 532/274/136-ос/1406 про порядок запов-
нення листка непрацездатності.

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в
Донецькій області проведено планову перевірку дотримання Державним підприєм-
ством «Маріупольський торгівельний порт» порядку використання виділених коштів
Фонду соціального страхування України за період з 1.07.2015 по 30.06.2017. За резуль-
татами перевірки складено акт перевірки від 31.07.2017, в якому вказано про пору-
шення підприємством порядку використання страхових коштів загальнообов'язкового
державного соціального страхування.

За актом перевірки встановлені численні порушення ч. 1 ст. 31 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та пунктів 3.1, 3.13 Інструкції
№ 532/274/136-ос/1406. 

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України прийня-
те рішення «Про повернення коштів та застосування фінансових санкцій», яким до ДП
«Маріупольський торгівельний порт» застосована фінансова (штрафна) санкція у роз-
мірі 36422,78 грн., у тому числі неправомірно витрачені страхові кошти – 24281,85 грн.,
штраф у розмірі 50 відсотків – 12140,93 грн.

Не погоджуючись з таким рішенням, ДП «Маріупольський морський торгівельний
порт» звернулось до суду з позовом, в якому просило визнати протиправним та ска-
сувати рішення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України в Донецькій області від 17.08.2017 № 1 про повернення коштів Фонду та
застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про загальнообов'язко-
ве державне соціальне страхування.

Суд відмовив у задоволенні позовних вимог, оскільки достовірно встановлено, що
позивачем було неправомірно призначено, а бухгалтерією оплачено допомогу по тим-
часовій втраті працездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування
України 14 застрахованим особам, оскільки лікарняні листи цих осіб не відповідають
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вимогам Інструкції № 532/274/136-ос/1406 про порядок заповнення листка непрацез-
датності. 

Суд відхилив твердження ДП про те, що у нього були відсутні підстави для нена-
дання допомоги по тимчасовій непрацездатності, визначені ст. 23 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», за вищезазначеними листками
непрацездатності, оскільки цією нормою визначені підстави для відмови в наданні
допомоги по тимчасовій непрацездатності, а оскаржуване рішення прийняте за пору-
шення позивачем ст. 31 цього Закону, якою встановлено, що підставою для призна-
чення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є листок
непрацездатності, виданий у встановленому порядку.

Посилання ДП на пункт 8.3 Інструкції № 455, яким передбачено, що за порушення
порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, відповідальність несуть лікарі, є безпідставним, оскільки оскаржуваним
рішенням ДП притягнуто до відповідальності не за порушення порядку видачі та
заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, а за
порушення порядку використання страхових коштів, що були виплачені за листками
непрацездатності, які заповнені з порушенням встановлених правил, обов'язок пере-
вірки яких покладено на працівників, які ведуть бухгалтерський облік. 

(Постанова КАС ВС від 06.03.2018 в адміністративній справі № 805/3126/17-а .
Повний текст постанови http://reyestr.court.gov.ua/Review/72693666)

Справа четверта: про зобов'язання провести перерахунок розміру оплати періо-
ду тимчасової непрацездатності учаснику бойових дій.

У грудні 2016 р. особа звернулася до суду з позовом до Криворізької міжрайонної
виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності, ПрАТ «Північний ГЗК» про зобов'язання
проведення перерахунку розміру оплати періоду тимчасової непрацездатності.

Позовна заява мотивована тим, що позивач працював на підприємстві ПрАТ
«Північний ГЗК». У 2014 р. його мобілізовано до Збройних сил України, де він брав
участь в АТО; у 2015 році він був демобілізований та повернувся на підприємство, має
статус учасника бойових дій.

З 22.10.2015 по 09.11.2015 позивач перебував на лікарняному; та йому виплачено
допомогу по тимчасовій непрацездатності із розрахунку мінімальної заробітної плати.

Посилаючись на Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей» та Закон України «Про військовий обов'язок та військову
службу», якими передбачено, що учасникам бойових дій виплата коштів у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю повинна проводитися в розмірі 100 % середньої заробіт-
ної плати незалежно від стажу  роботи, просив суд  зобов'язати ПрАТ «Північний
ГЗК» провести перерахунок розміру оплати перших п'яти днів тимчасової непрацез-
датності згідно листка непрацездатності та зобов'язати Криворізьку міжрайонну вико-
навчу дирекцію Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності провести перерахунок розміру виплаченої
суми.

Суд першої інстанції мотивував тим, що позивач, як особа яка протягом останніх
дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку має страховий стаж менше
шести місяців, має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі, який
розраховується з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але
в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої
законом у місяці настання страхового випадку, та відмовив у позові.

Рішенням апеляційного суду Дніпропетровської області від 28.11.2017 ухвалено нове
рішення про задоволення позову та зобов'язано ПрАТ «Північний ГЗК» провести
перерахунок розміру оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності згідно
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листка непрацездатності у відповідності до вимог п. 11 ст. 12 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» із розрахунку в розмірі 100 %
середньої заробітної плати.

Зобов'язано Криворізьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціаль-
ного страхування в Дніпропетровській області провести перерахунок розміру оплати,
починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період згідно листка непрацездат-
ності  у відповідності до вимог пункту 11 статті 12 Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту» із розрахунку в розмірі 100 % середньої
заробітної плати. 

І хоча суд дійшов вірного висновку, що право позивача на отримання допомоги по
тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати не залежить
від стажу роботи тому, що особа є учасником бойових дій, Фонд все одно оскаржив
судове рішення з надією, що воно буде скасоване.

Постановою КЦС ВС від 18.10.2018 у цивільній справі № 211/5627/16-ц касаційну
скаргу Фонду відхилено. Судове рішення про задоволення позову залишено без змін.

(Повний текст постанови http://reyestr.court.gov.ua/Review/77312919)

Справа п’ята: про стягнення з роботодавця заборгованості з оплати лікарняного
у зв'язку з вагітністю та пологами.

У вересні 2016 р. особа звернулася до суду із позовом до ПАТ «Луганськтепловоз»
про стягнення заборгованості з оплати лікарняного у зв'язку з вагітністю та пологами,
оскільки за цим листком непрацездатності їй була нарахована, але роботодавцем  не
виплачена сума у розмірі 37 520,28 грн.

Рішенням Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 20.12.2016, зали-
шеним без змін ухвалою Апеляційного суду Луганської області від 28.02.2017, у задо-
воленні позову відмовлено, оскільки суди дійшли висновку, що відповідальність за
невиплату матеріального забезпечення у зв'язку із вагітністю та пологами, яке відно-
ситься до страхового випадку, несе виконавча дирекція Фонду соціального страхуван-
ня, а тому такі кошти не підлягають стягненню з роботодавця.

За обставинами справи особа перебувала у трудових відносинах з ПАТ «Луганськ -
тепловоз» з вересня 2006 р. і на час розгляду справи у судах працювала на посаді слю-
саря-електромонтажника 4 розряду.

Згідно листка непрацездатності, виданого 05.09.2014 медико-санітарною частиною
ПАТ «Луганськтепловоз», особу з діагнозом «Вагітність 30 тижнів» звільнено від робо-
ти з 05.09.2014 по 09.01.2015.

20 листопада 2014 року ПАТ «Луганськтепловоз» надіслало на адресу Жовтневої
міжрайонної виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціально-
го страхування з тимчасової втрати непрацездатності заяву-розрахунок та листок
непрацездатності з нарахуванням за рахунок коштів фонду суми 37520,28 грн.

Однак, фінансування відділенням Фонду для виплати роботодавцем матеріального
забезпечення з тимчасової втрати працездатності особи проведено не було.

ПАТ «Луганськтепловоз» на момент страхового випадку був зареєстрований у м.Лу -
ганськ, віднесеному відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07
листопада 2014 року № 1085, до населених пунктів, на території яких органи держав-
ної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів,
які розташовані на лінії зіткнення. Тому Жовтнева міжрайонна виконавча дирекція
Луганського обласного Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацез-
датності не мала правових підстав здійснювати фінансування товариства. 

У зв'язку зі зміною юридичної адреси ПАТ «Луганськтепловоз» було проведено про-
цедуру перереєстрації підприємства за новим місцезнаходженням у м. Сєвєродонецьку
та ПАТ «Луганськтепловоз» взято на облік у Сєвєродонецькій міській виконавчій
дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасо-
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вої втрати непрацездатності з 14.07.2015.
КЦС ВС зазначив, що допомога по тимчасовій непрацездатності по вагітності та

пологах виплачується застрахованим особам, зазначеним у ч. 1 ст. 6 Закону України
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» – у найближчий
після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Системний аналіз норм закону свідчить про те, що виплату допомоги по вагітності
та пологах здійснює роботодавець за умови фінансування з боку Фонду, тобто лише
після отримання коштів від Фонду соціального страхування роботодавець оплачує лис-
ток непрацездатності.

Встановивши, що роботодавець виконав покладене на нього законодавством
зобов'язання щодо нарахування та подання до Фонду соціального страхування заяви -
розрахунку матеріального забезпечення у зв'язку з вагітністю та пологами позивача,
однак кошти, зазначені у такій заяві, Фондом перераховані відповідачу не були не з ви -
ни останнього, суди дійшли обґрунтованого висновку про відсутність правових підстав
для задоволення позовних вимог про стягнення зазначених коштів із роботодавця.

Таким чином, доводи позивача про наявність правових підстав для стягнення зазна-
ченого матеріального забезпечення з роботодавця є необґрунтованими.

Крім того, суди роз'яснили позивачу право звернення до відповідного органу Фонду
соціального страхування із відповідними вимогами, яким вона скористалася, звернув-
шись до суду із позовом про стягнення з Фонду зазначеного матеріального забезпе-
чення у розмірі 37 520,28 грн, який рішенням Апеляційного суду Луганської області
від 03.10.2017 задоволено та виконано 02.11.2017.

(Постанова КЦС ВС від 15.04.2019 у цивільній справі № 428/9666/16-ц.
Повний текст постанови http://reyestr.court.gov.ua/Review/81328885)

Справа шоста: кримінальна відповідальність за подання завідомо підробленого
документа – листка непрацездатності.

Вироком Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 09.11.2016
особу визнано невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.
190 ч. 1, ст. 358 ч. 4 КК, та виправдано за недоведеності в діянні складу кримінально-
го правопорушення.  

Органами досудового розслідування особа обвинувачувалася у тому, що 28.09.2015
з метою приховання факту відсутності без поважної причини на робочому місці нада-
ла заступнику директора з навчально-виховної роботи спеціальної загальноосвітньої
школи-інтерната завідомо підроблений документ – листок непрацездатності, виданий
лікарем Комунальної установи «Мелітопольський онкологічний диспансер», який міс-
тив завідомо неправдиві відомості про те, що особа має загальне захворювання, а також
з 21.09.2015 по 25.09.2015 звільнена від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездат-
ністю, режим амбулаторний, з датою виходу на роботу 26.09.2015. 

Фактично же особа з 19.09.2015 по 27.09.2015 перебувала на території Автономної
Республіки Крим.

На підставі цього завідомо підробленого документу особа отримала соціальну допо-
могу у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

ККС ВС скасував виправдувальний вирок та призначив новий розгляд в суді апе-
ляційної інстанції.

Одним із доводів для скасування виправдувального вироку стало те, що судом не
дано оцінки документам щодо обставин видачі особі листка непрацездатності та витя-
гу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо
перетину особою кордону у період, у тому числі з 19.09.2015 по 27.09.2015.

(Постанова ККС ВС від 26.04.2018 у кримінальній справі № 320/1067/16-к).
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73660847

Л.Сидорова, юрист, експерт з цивільного судочинства
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У цій статті ми розглянемо умови, підстави та процедуру вирішення проблеми
безхазяйної речі (безхазяйного майна) у тому випадку, коли права на таке майно
необхідно передати у комунальну власність.

Отже, з юридичної точки зору умови, підстави та процедура вирішення питання
набуття права на безхазяйну річ (безхазяйне майно) чітко врегульовані відповідни-
ми нормами Цивільного кодексу України (стаття 335 ЦК), Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджено-
го Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127.

Так, Цивільний кодекс України визначає безхазяйне майно (безхазяйну річ) як
річ, яка не має власника або власник якої невідомий.

За змістом цієї статті поняття "не має власника" та "власник невідомий" схожі та
мають на увазі одну ознаку: відсутність особи, яка б могла оспорити право влас-
ності на нерухоме майно. 

Проте "не має власника" можна застосовувати у випадку, якщо право на нерухо-
ме майно виникало, однак з певних причин або не було зареєстровано, або припи-
нилося. Натомість "власник невідомий" застосовується при відсутності будь-якої
підтвердженої інформації щодо особи, яка має на це майно зареєстроване право.

Розглянемо процедуру та порядок перетворення «майна, яке не має власника» в
майно, яке «має власника в особі громади».

Така процедура складається із декількох послідовних етапів:
1 етап – виявлення та фіксація безхазяйного майна.
2 етап – взяття на облік.
3 етап – передача такого майна у комунальну власність.
Як правильно їх реалізувати?

етап 1. Виявлення та фіксація безхазяйного майна. 
Цивільний кодекс України та інші нормативно-правові акти не дають чіткого

визначення кола осіб, яки повинні або можуть виявляти безхазяйне майно, отже
таку можливість має будь-яка особа. 

Проте у разі виявлення майна, яке може мати ознаки безхазяйного, із відповід-
ною заявою слід звертатися саме до виконавчого органу сільської, селищної, міської
ради, оскільки статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
облік не жилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності та
облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності
віднесено до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад.

Як правило, органи місцевого самоврядування розробляють та затверджують свої
Порядки виявлення та набуття у комунальну власність безхазяйного нерухомого
май на, якими визначається вся процедура дій від виявлення безхазяйного майна до
кінцевого результату – прийняття його у власність громади. Також, як правило,
розпорядженням голови визначається уповноважена особа, до обов’язків якої вхо-
дить облік майна, яке може мати ознаки безхазяйного, ведення реєстру такого

Про умови, Підстави та Процедуру вирішення Проблеми
безхазяйної речі (безхазяйного майна)

частина 1.
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майна та представлення інтересів територіальної громади у відповідних органах
влади або в судових органах.

В ідеальному варіанті уповноважена органом місцевого самоврядування особа,
отримавши повідомлення про виявлення нерухомого майна, яке має ознаки
безхазяйного:

1. Обстежує виявлений об'єкт, складає про це акт у довільній формі.
2. Звертається з відповідними запитами до підприємств технічної інвентаризації

щодо встановлення можливих власників нерухомого майна.
3. З’ясовує питання щодо наявності технічної документації на цей об’єкт та щодо

отримання дублікату чи копії; а у разі відсутності технічної документації вирішує
питання щодо замовлення її виготовлення. 

4. Встановлює наявність оформленого права користування на земельну ділянку, в
межах якої виявлені такий об'єкт, або відсутності такового.

Перелік дій уповноваженої особи не є вичерпним, адже їх вчинення спрямоване
на досягнення однієї мети – з’ясування статусу виявленого майна та його стану.

Проте результатом вчинення таких дій є обов’язок уповноваженої особи підготу-
вати заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

етап 2. Взяття на облік. 
Саме Цивільний кодекс України встановлює, що безхазяйна нерухома річ береть-

ся на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно,
за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вона розміщена. 

Суб’єктів державної реєстрації прав визначено ст. 6 Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

1) Міністерство юстиції України та його територіальні органи;
2) виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська,

Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні
адміністрації - у разі прийняття відповідною радою такого рішення відповідно до
цього Закону. Як правило, це відділи з питань надання адміністративних послуг
районної державної адміністрації, або відділи державної реєстрації, або центри
надання адміністративних послуг, або відповідні особи у сільських (селищних)
радах, що мають статус державного реєстратора.

3) державні реєстратори прав на нерухоме майно – нотаріуси та інші особи, яки
перебувають у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав.

Безпосередньо процедура взяття на облік безхазяйного нерухомого майна  про-
водиться на підставі пунктів 82-88 Порядку державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 2015 р. № 1127.

Вказаним порядком не встановлено чіткого переліку документів, що подається до
заяви, отже у цьому випадку можна виходити із загального переліку документів, які
подаються для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна
державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право влас-
ності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що
посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт (п.88
44 Порядку № 1127):

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
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2) витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта (у
разі державної реєстрації права державної власності);

3) документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у кому-
нальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування (у разі
державної реєстрації права комунальної власності);

4) документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого
майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіо-
нальним відділенням (у разі державної реєстрації права комунальної власності).

Під час розгляду заяви державний реєстратор встановлює наявність (відсутність)
державної реєстрації прав на майно як безхазяйного, щодо якого подано таку заяву,
та за результатом розгляду заяви приймає рішення про взяття на облік безхазяй-
ного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на такий облік, та вносить
до спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості.

Безхазяйне нерухоме майно вважається взятим на облік з дати та часу реєстрації
відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято
рішення (врахування дати і часу важливо на етапі обчислення річного строку для
звернення до суду з відповідною заявою).

Інформація про факт взяття на облік майна як безхазяйного обов’язково розмі-
щується у друкованих засобах масової інформації з метою встановлення можливо-
го власника майна, яке взято на облік як безхазяйне. 

Інколи трапляється, що після оголошення інформації про взяття нерухомого
майна на облік як безхазяйного з’являється його власник. У такому разі майно з
обліку як безхазяйне знімається з реєстрацію нових прав.

При цьому, на думку деяких юристів, якщо після розміщення оголошення влас-
ник звертається з документами, що підтверджують його право власності на це
майно, то ця особа має відшкодувати всі понесені витрати (утримання, збереження
майна, виготовлення технічної документації на майно, публікація оголошення
тощо). Разом з тим, слід зазначити, що жоден з нормативно правових актів не міс-
тить прямих вказівок про такий обов’язок власника, що знайшовся, отже звертаємо
вашу увагу на те, що стягнення таких витрат можливо в судовому порядку на
загальних підставах. 

В яких випадках державний реєстратор має право відмовити у взятті майна на
облік як безхазяйного?

Державний реєстратор має право прийняти рішення про відмову у взятті на облік
безхазяйного нерухомого майна. Таке можливо у разі встановлення, що:

1) безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону (це може бути спад-
щина, яка не прийнята спадкоємцями; рухоме майно; майно, яке має власника, міс-
цезнаходження якого невідомо тощо);

2) нерухоме майно або його частина розміщені на території, державну реєстрацію
прав на якій проводить інший орган державної реєстрації прав, тобто заяву подано
з порушенням правил територіальної приналежності;

3) із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася нена-
лежна особа, тобто особа, яка не має на це повноважень;

4) у Державному реєстрі прав або його спеціальному розділі, інших базах даних,
які використовує державний реєстратор, містяться записи про державну реєстрацію
права власності та інших речових прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву
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про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, або записи про державну реєс-
трацію обтяжень речових прав на таке майно;

5) у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на
нерухоме майно у зв'язку з відмовою власника від права власності (у разі, коли під-
ставою для звернення органу місцевого самоврядування із заявою про взяття на
облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від
свого права власності). 

Перелік підстав для відмови у прийнятті заяви про взяття на облік безхазяйної
нерухомої речі є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Отже, ще раз наголошуємо, що нерухоме майно набуває статусу безхазяйного
лише у разі прийняття державним реєстратором рішення про взяття на облік тако-
го майна як безхазяйного та внесення про це відповідних відомостей до спеціаль-
ного розділу Державного реєстру прав.

Строк, з якого обчислюється річний термін для оформлення на таке майно прав,
обраховується з дати та часу подання заяви, на підставі якої реєстратором прийня-
то відповідне рішення.

етап 3. Передача такого майна у комунальну власність. 
Якщо протягом одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі її

власник не з’явився, то після спливу одного року орган, уповноважений управляти
майном відповідної територіальної громади (про такий орган ми згадували вище),
звертається із заявою до суду в порядку окремого провадження та така безхазяйна
нерухома річ може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. 

Варто звернути увагу, що такі заяви розглядаються відповідно до приписів ЦПК
України в окремому провадженні, а право на звернення до суду з відповідною
заявою надано лише органу місцевого самоврядування. Якщо в процесі розгляду
справи виникає спір про право, наприклад, особа, яка вважає себе власником, з’яви-
лась після спливу одного року, або виявились обставини, які не були відомі під час
взяття на облік, тощо, то заява розглядається в позовному провадженні.

Щодо порядку розгляду судом заяви нагадаємо, що окреме провадження – це вид
не позовного (цивільного) судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні
справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають
значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійс-
нення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності
чи відсутності неоспорюваних прав. Окреме провадження – це одностороннє про-
вадження, в якому відсутній спір про право, тому у разі виникнення будь-яких спір-
них моментів під час розгляду заяви, тобто якщо буде виявлено наявність спору про
право, суд залишає заяву без розгляду та роз’яснює сторонам право звернутись із
позовною заявою на загальних підставах.

Отже, ми розглянули процедуру та порядок передачі майна, яке має ознаки без-
хазяйного, у комунальну власність. 

Проте безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у власність і за набувальною
давністю іншим особам. Але це тема для окремої розмови і розглядати ми її буде-
мо на підставі аналізу судової практики.

Л.Сидорова, юрист, експерт з цивільного судочинства
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Дослідження українських водойм за новими європейськими стандартами – це мож-
ливість діагностувати реальні загрози для водойм України.

Нині Держводагентством здійснюються важливі кроки на шляху запровадження кра-
щих практик моніторингу вод згідно з європейськими нормами.

Такі кроки потребують докорінної трансформації вимірювальних лабораторій, які є
у сфері управління Держводагентства.

На зміну технічно та морально застарілому обладнанню приходять сучасні високо-
чутливі прилади, які розміщуються у спеціально відремонтованих лабораторних при-
міщеннях з потужними вентиляційними системами та надійним захистом від пилу.
Досліджувані показники наразі відповідають вимогам Водної Рамкової Директиви
Європейського Союзу, а достовірність результатів підтверджуватиметься акредитацією
ISO 17025.

Спектр досліджуваних на даний час показників був достатньо широким, проте не
давав можливості оцінити реальний стан вод та не враховував нових забруднюючих
речовин і показників, характерних для річкового басейну.

Тобто оцінка водойм України проводилась за показниками, які не враховували
сучасні виклики та антропогенні впливи на стан вод.

Для створення нових сучасних інноваційних лабораторій Держводагентством було
проведено реальний аудит вимірювальних лабораторій водного сектору та виокремле-
но базис.

Для впровадження європейського моніторингу вод визначено 4 базові лабораторії.
Вони розташовані у Вишгороді, Івано-Франківську, Слов’янську та Одесі.

Лабораторія в Івано-Франківську укомплектована сучасним високоточним обладнан-
ням та здійснює вимірювання відповідно до європейських норм. Зокрема, за особливо
небезпечними – пріоритетними речовинами та басейновими специфічними, які вста-

новлені на основі скринінгу. До
того ж проводяться вимірювання
і за гідрохімічними показниками
у місцях питних водозаборів та на
транскордонних водотоках.

Процес створення лабораторій
у Слов’янську та Вишгороді пере-
буває в активній фазі, а лабора-
торія в м.Одеса буде укомплекто-
вана до кінця 2020 року.

Усі лабораторії мають пройти
акредитацію відповідно до євро -
пейських стандартів ISO 17025,
що є підтвердженням достовір-
ності результатів вимірювань.

одна з ключових ц ілей програми 
д ій уряду україни :  європейський 

моніторинг якост і  вод



В басейновій лабораторії моніто-
рингу вод та ґрунтів Сіверсько-До -
нецького БУВР у 2019 році за кошти
Державного фонду розвитку водного
господарства проведено капітальний
ремонт приміщень для створення
належних умов розміщення та екс-
плуатації нового обладнання.

З початку 2020 року проводиться
монтаж і наладка сучасних лабора-
торних приладів, придбаних за раху-
нок коштів Донецького обласного
фонду охорони навколишнього при-
родного середовища, а також освоєн-
ня їх фахівцями лабораторії. 

Це, зокрема, трьохквадрупольний
хроматомас-спектрометр GCMS-
TQ8050NX Shimadzu для визначення
органічних речовин та оптико-емісій-
ний спектрометр з індуктивно-зв’я -
заною плазмою Avio 200 для визна-
чення вмісту важких металів.

Нове лабораторне обладнання,
отримане в рамках “Програми еконо-
мічного та соціального розвитку
Донецької області на 2019 рік”, знач-
но розширить функціональні можли-
вості басейнової лабораторії і дасть
змогу виконувати вимірювання за
суттєво збільшеним переліком за -
бруднюючих речовин, включно зі
специфічними для басейну Сівер -
ського Дінця.

Проведення діагностичного моні-
торингу за новим законодавством та
європейськими вимогами в басейні
Сіверського Дінця було розпочато
першим серед річкових басейнів
України. З введенням в дію нового
обладнання вже з ІІ півріччя 2020
року діагностичний моніторинг вико-
нуватиметься на більшій кількості

ІНФоРМаЦІЯ

державний моніторинг поверхневих
вод в басейні  с іверського дінця 
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масивів поверхневих вод (56 проти 25 у 2019 році) та у більшій кількості пунктів моні-
торингу (65 проти 34 у 2019 році). 

Також з ІІ півріччя 2020 року в басейновій лабораторії моніторингу вод та ґрунтів
Сіверсько-Донецького БУВР буде започатковано виконання діагностичного моніторин-
гу масивів поверхневих вод по суміжних басейнах – річок Приазов’я та Нижнього
Дніпра з виконанням досліджень зразків води річок Донецької, Харківської,
Дніпропетровської, Запорізької областей. 

Відтак, вже незабаром у Слов’янську на повну силу запрацює один із 4-х сучасних
лабораторних центрів системи Держводагентства, що мають забезпечити отримання
достовірної інформації стосовно хімічного стану масивів поверхневих вод відповідно до
європейських стандартів.

трьохквадрупольний хроматомас-спектрометр GCMS-TQ8050NX Shimadzu

оптико-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою Avio 200
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На Прикарпатті розглядались проблеми українських водних ресурсів та
шляхи покращення їх екологічного стану. 

Зокрема, Павло Гвозденко (заступник Голови Держводагентства) деталь-
но зупинився на інституційних змінах, які останнім часом відбулися у вод-
ній сфері, і з якою метою вони проводилися. Адже водопровідно-каналіза-
ційне господарство не може існувати окремо від водних просторів України.
Їхнє функціонування тісно пов’язане між собою, отже і проблеми є також
спільними.

Серйозною проблемою для українських річок є вплив на них фосфатних миючих
засобів. Існуючі очисні споруди в Україні на даний час здатні вилучати лише близько
30% фосфатів. Все інше разом зі стічними водами потрапляє до українських річок.
Найважливішою є необхідність модернізації очисних споруд. Технології, що здатні
майже повністю очищати стічні води від фосфатів настільки дороговартісні, що краї-
нам економічно більш вигідно заборонити використання фосфатів, ніж витрачати
кошти на їх очистку.

Лише запровадивши усі заплановані заходи можливо буде покращити якість води у
водних об'єктах, адже якісна вода – це основа для здоров'я людей.

міжнародний водний форум – 
яремче 2019

Об’єднання зусиль лю дей для захисту річкових екосистем є головною метою свята.
У 1997 році вперше на офіційному рівні було пору шене питання про доцільність і

безпеку штучно -
го регулювання
річок і зведення
гребель. Ініціа -
тором ста ла аме -
риканська еко -
логічна організа-
ція «International
river network»
(М іжн а р о д н а
мережа річок).

Її підтримали
20 країн світу,
в і д п р а в и в ш и
своїх делегатів
на першу міжна-
родну конферен-
цію проти будів-
ництва великих

14  березня – міжнародний день р ічок
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гребель, яка відбулася в березні 1997 року в Бразилії, в місті Курітіба.
Конференція пройшла під гаслом «За річки, воду і життя!»
Слід зазначити, що греблі на річках – це тромби на водних артеріях, які назавжди

змінюють природні процеси у цих динамічних екосистемах, призводячи до повільного
їх вмирання, адже для того, щоб життя людини на Землі тривало вічно, річки повинні
стати такими, якими вони були до нашої ери — вільними від гребель і токсичних ски-
дів, повноводними, судноплавними й рибними.

Тож закликаємо дбати про збереження річкових екосистем вже сьогодні – вони дже-
рело життя на Землі.

20 березня в усьому світі відзначають День Землі
(англ. Earth Day). Його встановлено за ініціативи
ООН. Подібних свят навесні два: одне відзначають у
День весняного рівнодення, 20 березня, а друге – 22
квітня. Вони відрізняються за тематикою: перше має
гуманістичне спрямування, а друге – екологічне.

20 березня було офіційно затверджено у 1971 році.
Символізм полягає в тому, що саме в день весняного
рівнодення, коли змінюється біологічний ритм плане-
ти, вона переходить на новий виток розвитку.
Пробуджується і оновлюється природа. До того ж, цей
день як жоден інший підходить для усвідомлення того,
що наша планета – це спільний дім, в якому ми всі
живемо в співзалежності один з одним, і про який ми
зобов'язані дбати.

Засновник Дня Землі – відомий американський гро-
мадський діяч Джон Мортон. Він розгорнув кампанію
з висаджування дерев і чагарників у 1840-х роках для
того, щоб розвивати в людях дбайливе ставлення до

навколишнього середовища.
Ця ідея настільки його захопила, що коли він став секретарем штату Небраска у 1872

році, то запропонував встановити спеціальний день, присвячений озелененню. Так
з'явився День Дерева, який відразу ж став дуже популярний.

За перший такий день жителі штату висадили близько мільйона дерев, після чого їх
ініціатива переросла в громадський рух.

Протягом тривалого часу зміст цього свята розширився – і у 1970 році він перетво-
рився на День Землі, який став загальнонаціональним. А вже через рік, у 1971 році,
ООН офіційно визнала це свято, і воно стало всесвітнім.

Ідея відзначення цього дня полягає в тому, щоб людство замислилось про вразли-
вість  навколишнього  середовища  і  відповідальність  людини  перед  світом, який  її
оточує.

Своєрідним прапором Дня Землі є одна з перших фотографій нашої планети з
Космосу. І не випадково це свято підтримують космонавти, які першими змогли пока-
зати світові, наскільки красивою і беззахисною є Земля і як дбайливо треба ставитися
до неї.

https://ukranews.com/ua/news/484169-shho-oznachaye-vsesvitniy-den-zemli-i-chomu-yogo-svyatkuyut-u-berezni

20 березня –  
всесв ітн ій  день землі



45

ІНФоРМаЦІЯ

Щорічно 22 березня світова спільнота
відзначає Всесвітній день води, який
бере свій початок від Конференції з навко-
лишнього середовища і розвитку (ЮНСЕД),
що відбулася у 1992 році в Ріо-де-Жанейро.
Генеральна Асамблея ООН ухвалила офі-
ційне рішення про щорічне відзначення
Всесвітнього дня водних ресурсів, щоб
нагадати всім жителям планети про зна-
чення і важливість води, привернути увагу
до проблем якості питної води, необхід-
ності охорони водних ресурсів та їх раціо-
нального використання.

Цьогоріч тематика Всесвітнього дня
води: «Вода та зміни клімату – приско-
рення дій».

Процес зміни клімату та екологічний
стан водних ресурсів нерозривно пов’язані між собою. Вода є нашим найдорожчим
ресурсом, що потребує відповідального та раціонального використання, адже кліматич-
ні зміни у водній сфері вже незворотні, і від кожного з нас залежить, як у подальшо-
му розвиватимуться ці зміни.

Не будьте байдужими до свого майбутнього!
http://ecolog-ua.com/news/14-bereznya-mizhnarodnyy-den-richok

всесв ітн ій  день води – 2020 
«вода та зміни кл імату – 

прискорення дій»

ХОЧете ЖИтИ В КраЇНі З ЧИСтОЮ ВОДОЮ?

Прості кроки, які може зробити кожен:

• вчасно закривати кран на кухні чи у ванній кімнаті – берегти
десятки літрів.

• користуватися пральною чи посудомийною машинами 
при повному завантаженні.

• не використовувати фосфатні (фосфонатні) миючі засоби, 
бо фосфати призводять до загрозливого «цвітіння» водойм.

• надавати перевагу душу замість наповнення ванни.
• вимикати воду під час чищення зубів.
• користуватися унітазом з двома режимами зливу.
• не засмічувати водойми побутовими відходами.
• не мити автомобілі на берегах річок та озер.
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Питання розвитку економіки з урахуванням боротьби з викликами, зокрема зміною
клімату, та необхідністю спільних дій щодо декарбонізації та інших кроків з метою
захисту довкілля розглядалось під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України за під-
сумками засідання Уряду.

Спільні підходи щодо захисту довкілля визначають подальші кроки політичної та
євроінтеграційної діяльності України.

Шосте засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз, проходило у Брюсселі
28 січня 2020 року під головуванням
Прем’єр-міністра України. Це було перше
спільне засідання нового складу україн-
ського Уряду та нового складу Євро -
пейської Комісії.

Сторони приділили окрему увагу спів-
праці у сфері охорони навколишнього
природного середовища та боротьбі із
наслідками змін клімату. Зокрема, домо-
вилися про подальші кроки задля захисту
довкілля та зниження рівнів викидів вуг-
лецю у рамках Європейської зеленої угоди
та погодилися надалі спільно впроваджу-
вати амбітну політику із захисту довкілля,
зокрема, для виконання зобов'язань за
Паризькою кліматичною угодою. 

україна та єс :  сп ільн і  п ідходи щодо
запобігання змінам кл імату

З метою охорони здоров’я та добробуту
громадян від ризиків і наслідків зміни клі-
мату, Уряд створив міжвідомчу робочу
групу щодо подолання таких наслідків.

Робочу групу очолить Віце-прем’єр-
міністр з питань європейської та євроат-
лантичної інтеграції України.

Україна спільно з ЄС напрацює порядок
денний задля зменшення рівня шкідливих
викидів, що передбачено Паризькою уго-
дою і планує долучитись до Угоди на етапі
формування її завдань.

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish

створено міжвідомчу групу для
подолання наслідків зміни кл імату
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Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації за участю науковців
Інституту водних проблем і меліорації НААН України була створена робоча група з
дослідження причин обміління Шацьких озер і їх перлини – Світязя.

Для отримання об’єктивної інформації були проведені комплексні моніторингові
дослідження, проаналізовано антропогенний вплив та ефективність роботи меліора-
тивних систем. За висновками науковців, найважливішим чинником негативного впли-
ву на водність озер є зміна клімату. Як наслідок – у регіоні випаровування переважає
водонадходження, умови перезволоження змінилися на умови недостатнього зволо-
ження. У теплу пору року, починаючи з липня, дефіцит кліматичного водного балан-
су становить 40-60 міліметрів.

Неефективне функціонування меліоративних систем на території Шацького націо-
нального парку також посилює негативний вплив на обміління озер. Через свою кон-
структивну недосконалість і зношеність вони не можуть виконувати функції подвій-
ного регулювання (осушення, а за потреби – зволоження).

Технічна та технологічна спрямованість меліоративних систем на переважне або
виняткове водовідведення в умовах значного зменшення водонадходження є дуже важ-
ливим чинником, який посилює процеси обміління.

Тож необхідно терміново провести реконструкцію наявних меліоративних систем з
метою зміни їх цільового призначення з переважного забезпечення функції водовідве-
дення на реалізацію функції водорегулювання шляхом акумуляції, перерозподілу та
мінімізації відведення стоку.

Робоча група зазначила, що не менш значимим, а в майбутньому, не виключено, що
і найвагомішим чинником негативного впливу є не тільки обміління групи Шацьких
озер, а й зневоднення території Шацького поозер’я і всього Західного Полісся є роз-
робка білоруською стороною родовища “Хотиславське”, розташованого за кількасот
метрів від кордону з Україною і за 25 км від Шацьких озер. На даний час водовідлив
із кар’єра за своєю величиною є зіставним із величиною відбору з напірного водонос-
ного горизонту. Подальше поглиблення кар’єра неминуче обумовить значне (у декіль-
ка разів) зростання водовідливу, що спричинить інтенсивне зниження рівнів ґрунто-
вих і підземних вод і, як наслідок, при-
скорення процесу обміління Шацьких
озер.

Робочою групою ОДА розроблено та
обґрунтовано комплекс заходів щодо
сталого водозабезпечення території
Шаць кого поозер’я, що своєю чергою
потребуватиме розроблення, прийняття
і виконання Програми збереження
Шацького поозер’я на період до 2030
року. Оскільки її реалізація потребува-
тиме значних коштів, обласна державна

дослідження причин обміл іння 
шацьких озер і  їх  перлини –

св ітязя
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адміністрація звернеться до Міністерства енергетики та захисту довкілля України і
Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради
України з пропозиціями щодо розроблення і фінансування відповідної державної про-
грами.

Водночас за рахунок обласного бюджету планується провести роботи з відновлення
належного стану меліоративної системи.

повернути у св ітязь воду
Водогосподарники, екологи та фахівці національного парку за участю керівників

Шацького району провели в селищі Шацьк нараду щодо розв’язання проблем обмі-
ління озер.

“Меліоративну мережу довкола Світязя слід переорієнтовувати на водозбереження”
– так називалася стаття в газеті “Голос України” від 18 січня 2020 року. Йшлося про
те, що канали Копаївської осушувальної системи за загального дефіциту вологи лише
спускають воду з території Шацького національного природного парку.

Півстоліття тому, коли будували цю систему, вода, може, й була тут надлишковою,
але у зв’язку зі зміною клімату її стало бракувати. Як наслідок – Шацькі озера мілі-
ють. Зачепила ця біда і найбільше з них – Світязь.

Водогосподарники, екологи та фахівці національного парку оглянули нещодавно
відре монтовану водорегулюючу споруду на Луківському каналі, побували на інших
об’єктах.

Було накреслено план дій, спрямованих на збереження унікальної екосистеми та її
головної перлини – озера Світязь. Зокрема, насамперед, необхідно обстежити всю
мережу Копаївської осушувальної системи і відновити на ній всі водорегулюючі спору-
ди, щоб запобігти надмірному відведенню з території національного парку поверхне-
вих і підземних вод. Заплановано привести до робочого стану одинадцять шлюзів, як
це було зроблено минулої осені з одним із них на Луківському каналі.

Передбачається також перевірити шляхом нівелювання рівні усіх каналів, вирішити
питання відновлення боліт як природних регуляторів вологи в регіоні. 

Важливим є й приведення до належного стану внутрішньогосподарської меліоратив-
ної мережі, а також тієї, яка перебуває на балансі національного природного парку.
Оскільки виконання всіх цих робіт потребує значних фінансових ресурсів, то деякі
водорегулюючі споруди планується спочатку облаштувати дерев’яними шандорами

(засувками).
Такі роботи слід провести і на розташо -

ваній неподалік Шацького національного
парку Верхньо-Прип’ятській осушуваль -
ній системі. Зі слів виконуючого обов'яз -
ки начальника регіонального офісу вод -
них ресурсів у Волинській області Р.Крав -
чука, головне завдання на сьогодні – це
максимально накопичити в системі воду,
щоб підтримати рівні в озерах у літній
період, адже йдеться про долю Світязя та
інших Шацьких озер.

http://www.golos.com.ua/article/326649
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Причини повеней. Сніг і зливи, звичайно, роблять свою справу, проте головний
винуватець катастрофічних наслідків повеней в Україні – людина.

Це стосується перш за все Закарпаття, де велика вода завдає значної шкоди чи не
щороку. Ліси стримують потоки води, однак внаслідок їх тотальної вирубки значна час-
тина опадів без природних перешкод потрапляє в річки, які не здатні відразу прийня-
ти значну масу води. Так природа намагається помститися людям за вирубку карпат-
ських лісів, а ще – за гори сміття і зміну русел річок.

За висновками урядової експертної комісії, на розміри наслідків паводку 1998 року
вплинули, крім природних чинників, антропогенні втручання, невідповідне для гір-
ських умов протягом майже 200 років ведення водного, лісового і сільського господар-
ства: оранка крутих схилів у гірських районах, де формуються паводки; знищення лісів;
створення величезних високогірних лук; інтенсивна лісоексплуатація; розміщення жит-
лових будинків на шляху гірських потоків, в місцях зсувів і селенебезпечних ділянок.

Зони можливих повеней в Україні: •на півночі – басейни Прип’яті, Десни та їх при-
ток; •на заході – басейни верхнього Дністра, Тиси, Пруту, Західного Бугу та його при-
ток; •на сході – басейни Сіверського Дінця з притоками, річок Псел, Ворскла, Сула та
інших приток Дніпра; •на півдні і південному заході – басейни приток нижнього Дунаю,
Південного Бугу та його приток.

Повені на гірських річках (Дністер, Тиса, Прут) формуються дуже швидко. Це вима-
гає оперативності при їх прогнозуванні та оповіщенні населення. Повені тривають від
7 до понад 20 діб.

Яскравим прикладом таких повеней є снігові та дощові паводки на річках Закарпаття
в листопаді 1992 року, грудні 1993-го та восени 1998 року, коли постраждали багато
населених пунктів, промислових об’єктів, споруд, були людські жертви. Такі повені
трапляються в середньому раз на 5-10 років.

Найбільш трагічними за своїми наслідками вважаються повені в Закарпатській
області.

19271927 ріК,ріК, 30-3130-31 СерП СерП --
Ня.Ня. Паводок в басейнах
річок Дністер і Прут. Під -
топлено 10 міст і багато сіл,
велика вода зруйнувала доро-
ги та мости.

19311931 ріК.ріК. Паводок в
басейні Дністра, висота якого
перевищувала всі раніше ві -
домі повені та паводки, почи-
наючи з XVIII століття. Було
завдано великої шкоди насе-
ленню. 

наймасштабн іш і  повен і  в  україн і  
за  останні  100 рок ів

місто стрий львівської області, 1927 рік
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19311931 ріК,ріК, 19-2519-25 КВітНя.КВітНя.
Історики стверджують, що це була найзначніша

повінь в Києві за останні 400 років.
Прийшла вона несподівано (метеорологи ствер-

джували, що розлив води буде порівняно невели-
ким). Тоді в квітні було досить-таки холодно, а
19-21 квітня з півдня раптово прийшов теплий
фронт, температура різко підвищилася до +14°С і
сніг почав активно танути. По вулицях почали
розливатися потоки води. 

У столиці була створена надзвичайна комісія
для боротьби зі стихією.

Необхідно було забезпечити роботу двох Київ -
ських електростанцій (ЦЕС – на вулиці Андріїв -
ській та КРЕС – на Рибальському півострові).
Адже саме від їх функціонування залежало елек-
тро- і водопостачання, робота каналізації та по -
жежних команд. 

Вода за лічені години повністю затопила
будинки на Трухановому острові, у селах навко-
ло Києва і почала заливати вулиці Подолу. 

За словами очевидців, вода неслась широкою 15-метрової лавиною, зносячи все на
своєму шляху, а люди рятувалися від великої води на дахах будинків і пересувалися
вулицями міста на човнах. По Дніпру зі швидкістю до 30 км/год. пливли дерева, старі
дерев’яні споруди і відірвані від причалів баржі. 

Збитки від цієї повені були колосальними на той час і склали близько 8 млн. кар-
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бованців. 
19411941 ріК,ріК, ПОЧатОКПОЧатОК ВереСНя.ВереСНя. Надзвичай -

ний паводок у басейні річки Дністер призвів до знач-
них руйнувань.

19471947 ріК,ріК, КіНецьКіНець груДНя.груДНя. Сильне потепління та інтенсивні дощі стали при-
чиною катастрофічного паводку на Закарпатті: •зруйновано понад 35 залізничних мос-
тів та залізничні колії; •розмиті захисні дамби в містах Вилок і Хуст; •змиті родючі
землі; •знищені посіви озимих культур; •спостерігалися селі, обвали, зсуви.

19571957 ріК,ріК, ЧерВеНь.ЧерВеНь. Потоп на Прикарпатті. Сильна злива зумовила формування
паводка, який призвів до значних матеріальних збитків: •розмиті залізничні колії;
•затоплені села; •знесені господарські будівлі; •пошкоджені посіви сільськогосподар-
ських культур на великих площах.

19701970 ріК.ріК. траВеНь.траВеНь. Весняна повінь у басейнах Дніпра, Десни і Прип’яті. Значні
підйоми рівня води і затоплення територій спостерігалися в Київській, Чернігівській,
Житомирській, Рівненській та Сумській областях.

У травні сталася велика повінь у Тячівському районі на Закарпатті. Внаслідок сти-
хійного лиха загинули 5 осіб. Протягом 13-14 травня житловий фонд Тячева був
пошкоджений на 90%, постраждало 1860 будинків (понад 50 з них потребували повно-
го відновлення).

Повінь у тячівському районі на закарпатті, 1970 р.

Повінь у м.чернігів, 1970 р. Повінь у м.київ, 1970 р.
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Наслідки: •загинуло 39 осіб;• підтоплені понад 40 тис. будинків; •затоплено понад
800 га сільськогосподарських угідь; •пошкоджено мостів – 360 автомобільних і 561
пішохідний; •розмито понад 680 км автомобільних доріг.

Збитки від стихії: 3-4 млрд.грн.

19981998 ріК,ріК, ЛИСтОПаД.ЛИСтОПаД. Після сильних дощів на Закарпатті розлилися річки
Тиса, Теребля, Тересва, Боржава, Латориця.

Наслідки: •загинуло 17 осіб; •підтоплено понад 120 населених пунктів; •в зоні сти-
хійного лиха опинилася третина населення області (майже 350 тис.осіб); •відселені із
зони стихійного лиха понад 20 тис.осіб; •зруйновано понад 2,5 тис. будинків, підтоп-
лено понад 40 тис. осель; •знищено 12 мостів, пошкоджено – 48; •зруйновано майже

Повінь у м.мукачево, 1998 р.



50 км доріг, пошкоджено – понад 700 км; •зруйно-
вано 2,4 км залізниць, пошкоджено – понад 3 км;
•виведено з ладу 18 водозаборів, 28 каналізаційних
насосних станцій, 20 очисних споруд та 45 коте-
лень.

Збитки склали 822 млн. грн.

20012001 ріК,ріК, БереЗеНь.БереЗеНь. Внаслідок значних
злив у басейні річок на Закарпатті випало понад
300 мм опадів. Повені 1998 і 2001 років зруйнува-
ли єдиний в Європі і один з двох у світі музеїв
лісосплаву на Чорній річці.

Наслідки: •загинуло 9 осіб; •підтоплено 255 насе-
лених пунктів, понад 33 тис. будинків; •знеструм-
лено 98 населених пунктів, через що майже 14 тис.
осіб були евакуйовані; •зруйновано майже 2 тис.
житлових будинків; •знищено 6 і пошкоджено 17
мостів; •пошкоджені майже 53 км автодоріг.

Збитки від стихії склали 317 млн.грн.

місто галич, івано-Франківська обл., 2008 рік
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20082008 ріК,ріК, ЛИПеНь.ЛИПеНь. Одна з найбільших повеней на Західній Україні. Після силь-
них дощів річки регіону вийшли з берегів. Зонами надзвичайної екологічної ситуації
було оголошено 6 областей: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька,
Закарпатська і Вінницька. Також постраждали південні райони Хмельницької області.

20102010 ріК,ріК, ЧерВеНь-ЛИПеНь.ЧерВеНь-ЛИПеНь. Від
повені, викликаної сильними дощами, постраж-
дала не тільки Західна Україна, але і Польща,
Чехія, Словаччина, Угорщина, Австрія та
Сербія.

На території Львівської, Івано-Франківської
та Закарпатської областей пішли під воду 20
населених пунктів.

Тільки в селах Мукачівського району повінь
завдала збитків майже на 12 млн.грн. Велика
вода прийшла так швидко, що люди навіть не
встигли винести майно.

Високі повені більш властиві річкам Дніпро, Дністер, Дунай і Сіверський Донець.
Вони супроводжуються затопленням значних територій і призводять до необхідності
часткової евакуації людей і тварин, завдають відчутних матеріальних збитків. Рівні
води під час повеней на рівнинних річках зростають повільніше, але й небезпека нега-
тивних наслідків зберігається довше (що спостерігалося у 2018 році). 

Наприклад, у 1998 році в результаті сильних дощів і підвищення рівня ґрунтових
вод сталися сильні паводкові підтоплення у Миколаївській, Запорізькій, Херсонській,

Дніпропетровській, Рівнен ській
та Львівській областях. У зоні
затоплення опинилося понад
200 населених пунктів у 35
районах.

Якщо раніше повені трапля-
лися з періодичністю в 30-40
ро ків, то зараз вони відбува-
ються приблизно раз на 3-4
роки.

20182018 ріК,ріК, КВітеНь.КВітеНь. Си -
ноптики попереджали про
можливу найсильнішу повінь у
Києві за останні 8 ро ків. Пік
паводку на Дніпрі очікувався
15 квітня. Велика вода мог ла
затопити Русанів ські сади,
Осокорки і Корчу вате, але
обійшлося.

За матріалами сайтів: zak.depo.ua, mukachevo.in, galych.com.ua, meteo.gov.ua,
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20180429-najmasshtabnishi-poveni-v-ukrayini-za-100-rokiv/,

hotohistory.kiev.ua, https://gr-czernowitz.livejournal.com/1708312.html

Підтоплення будинків та доріг у кіцманському районі, чернівецька обл., 2010 р.
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ІНФоРМаЦІЯ

За всю історію існування людства було багато різних за масштабами повеней, але
часто люди не готові до таких випробувань, тому повені супроводжуються великою
кількістю жертв і значними матеріальними збітками. 

12871287 ріК,ріК, ПОВіНьПОВіНь уу НіДеНіДерЛрЛаНДаХ.аНДаХ.
Повінь в день Святої Люції – велике затоплення німецького та

голландського узбережжя Північного моря, що відбулося 14 груд-
ня 1287 року. Його жертвами стали близько 50 тис. осіб та зали-
шилися величезні руйнування. 

Безліч сіл потону-
ло у воді. В одній
лише Східній Фри -
зії було знищено
понад 30 сіл. Внаслідок втрати великої
кількості земель багато жителів пересе-
лилися на розташовані вище території.

У Нідерландах повінь у день Святої
Люції перетворила колишнє озеро Зей -
дерзе на бухту Північного моря. 

Лише в 1932 після спорудження дамби
Афслютдейк (в рамках проекту «Зейдер -
зе») бухта знову була перетворена на
прісноводне штучне озеро Ейссельмер.

13421342 ріК,ріК, ПОВіНьПОВіНь СВятОЇСВятОЇ МаріЇМаріЇ МагДаЛеНИМагДаЛеНИ..
Її вважають найбільшою повінню у всій Центральній Європі. У липні 1342 року, в

день пам'яті мироносиці Марії Магдалени вийшли з берегів води річок Рейн, Везер,
Майн, Мозель, Верра, Ельба, Унструт, Влтава і затопили навколишні землі. Були
затоплені міста Кельн, Пассау, Відень, Регенсбург, Майнц, Франкфурт на Майні,
Вюрцбург, Регенсбург.

Після спекотного і сухого періоду, протягом кількох днів поспіль йшли проливні
дощі. Випало близько половини середньорічної суми опадів. А оскільки вкрай сухий
грунт не зміг швидко ввібрати таку кількість води, поверхневий стік затопив великі
площі територій. Було зруйновано безліч будівель і загинули тисячі людей. Хоча
загальна кількість загиблих невідома, вважається, що тільки в районі Дунаю потонуло
близько 6 тис. осіб.

Крім того, літо наступного року було вологим і холодним, тому населення залиши-
лося без врожаю і сильно постраждало від голоду. І на додаток, пандемія чуми досяг-
ла свого піку в 1348-1350 роках, забравши життя, щонайменше, третини населення
Центральної Європи.

карти Північної Фрісландії, 1651 р. (ліворуч); 
1240 р. (праворуч)

найстрашніші  повен і  в  св іт і  
у  X I і і -XX і століттях
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15301530 ріК,ріК, ПОВіНьПОВіНь СВятОгОСВятОгО ФеЛіКСа.ФеЛіКСа.
У суботу 5 листопада 1530 року в день Святого

Фелікса де Валуа були змита велика частина
Фландрії (історична область Нідерландів) і провін-
ції Зеландії. Дослідники вважають, що загинуло
понад 100 тис. населення. Згодом день, коли сталося
це лихо, почали стали називати Злою Суботою. 

16341634 ріК,ріК, ПОВіНьПОВіНь БурХарД.БурХарД.
В ніч з 11 на 12 жовтня 1634 року сталася повінь

в Данії і Німеччини. Причиною катаклізму був
сильний ураганний вітер, який призвів до штормо-
вого нагону води з Північного моря і прориву
дамби одразу в декількох місцях. Затопленими вия-
вилися громади Північної Фрісландії і багато при-
бережних міст.

Наслідки – близько 8-15 тисяч загиблих. 

18241824 ріК,ріК, ПетерБурЗьКаПетерБурЗьКа ПОВіНь.ПОВіНь.
19 листопада 1824 року в Санкт-Петербурзі ста-

лася повінь, жертвами якої стали сотні людських
життів, зруйнувано безліч будинків. Тоді рівень
води в річці Нева та її каналах піднявся на
4,14–4,21 метри вище звичайного рівня (ординара).

Перед початком повені в місті йшов сильний дощ,
а холодний вітер наганяв хвилі. Увечері відбувся
різкий підйом рівня води в каналах, після чого
майже все місто було затоплене. 

Загинуло близько 600 осіб, матеріальні збитки від
повені склали майже 15-20 млн. рублів.

Однак, це не єдина повінь, що сталася в Санкт-
Петербурзі. Всього місто на Неві було затоплено
понад 330 разів. На згадку про найбільші з них встановлені пам'ятні дошки.

19271927 ріК,ріК, ПОВіНьПОВіНь НаНа МіССіСіПі.МіССіСіПі.
Міссісіпі – це легендарна річка у Сполучених Штатах Америки. Протягом історії її

розливи завжди відрізнялися руйнівною силою. Але найбільшою і, можливо, найруй-



57

нівнішою з усіх повеней, які пережила
країна до урагану «Катрі на», була повінь
1927 року, яка отримала назву «Велика
повінь на Міссі сіпі».

Наслідки: •загинуло 246 осіб; •затопле на
те риторія площею 70 тис. км2; •вимушено
переселені – 700 тис. жителів; •зруйновано
130 тис. домівок, а матеріальні збитки
перевищили 400 млн. дол.

19311931 ріК,ріК, ПОВіНьПОВіНь уу КИтаЇ.КИтаЇ.
У липні-серпні 1931 році в Південно-Центральному Китаї сталася серія руйнівних

повеней, яка вважається найбільшим стихійним лихом за всю документовану історію
людства.

Наслідки: за різними даними загинуло від 145 тис. до 4 млн. осіб.
У 1928–1930 роках у Китаї панувала посуха. Зима 1930 року видалася сніжною,

навесні випало багато опадів і річки почали переповнюватися водою. Зливи тривали і
влітку, їх пік припав на липень–серпень 1931 ро ку. Також спостерігалась велика актив-
ність циклонів: за один тільки липень над регіоном пройшли дев'ять циклонів (за нор-
мою – два циклони на рік).

До липня 1931 року вийшли з берегів найбільші річки країни: Янцзи, Хуайхе і
Хуанхе. Висока вода дійшла до Нанкіна, який на той час був столицею країни, і майже
повністю його зруйнувала. До 19 серпня рівень води перевищував норму на 16 метрів.
Увечері 25 серпня вода увійшла у Великий канал і змила дамби. В ту ніч постражда-
ло близько 200 тис. людей, більшість з яких врятували.

19531953 ріК,ріК, ПОВіНьПОВіНь уу НіДерЛаНДаХНіДерЛаНДаХ (ЗеЛаНДія).(ЗеЛаНДія).
Рідкісний збіг початку весняного припливу і північно-західного шторму стали при-

чинами катастрофічної повені в голландській провінції Зеландія. 
Протягом століть острови, розташовані на півдні голландських провінцій Зеландія і

Південна Голландія, неодноразово страждали від сильних повеней. У зв'язку з існую-
чою загрозою затоплення, дамби були оснащені системами оповіщення. До опівдня
суботи 31 січня 1953 року метеорологічні служби, отримавши інформацію про най-
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сильніший шторм, виступили з попе-
редженням по радіо. Знаючи, що шторм
може початися ближче до ночі, метео-
рологічні служби доклали величезних
зусиль для того, щоб їх попередження
постійно передавалося по радіо до
настання світанку.

Для більшої частини жителів Зе -
ландії радіо було єдиним засобом зв'яз-
ку із зовнішнім світом. Але жодна з
радіостанцій не працювала вночі. Тому
жителі не були попереджені про значне
погіршення ситуації.

Шторм обрушився на узбережжя і
острови в той час, коли більша частина
жителів перебувала у ліжку. Протягом
ночі шторм досяг максимальної сили і

співпав з початком весняного припливу, коли рівень води в морі досягає своєї макси-
мальної позначки, – ураганний вітер гнав величезні хвилі з моря на сушу. Не витри-
мавши такого потужного напору, одна за одною впали дамби. 

До полудня ситуація значно погіршилася. Весняний приплив приніс нову хвилю,
вищу за попередню. В результаті цього багато людей були змиті з дахів власних будин-
ків і, опинившись у крижаній воді, потонули. 

Наслідки: • затоплено понад 170 тис. га землі; • повністю зруйновано близько 10 тис.
будинків; • завдано збиток у мільйони гульденів.

У Нідерландах були проведені найбільші акції зі збору грошей для надання допо-
моги постраждалим (зібрано величезну кількість одягу, меблів, грошових коштів, зав-
дяки кампанії «Зробимо дамби вмістом своїх гаманців»).

Уряд Нідерландів прискорив впровадження плану «Дельта» – проти штормового
нагону дельти річок перегороджували загороджувальними дамбами і огорожами.
Споруди-шлюзи, коли в цьому виникала необхідність, могли підніматися або опуска-
тися, дозволяючи тим самим регулювати висоту підйому води. 1958 рік ознаменував-
ся початком будівництва, а в 1989 році було закінчено зведення останньої дамби.



20182018 ріК,ріК, ПОВіНьПОВіНь уу яПОНіЇ.яПОНіЇ.
7 липня 2018 року на Японію обрушилися потужні зливи, що призвело до паводків і

зсувів. До рятувальної операції було залучено 54 тис. поліцейських, рятувальників, а
також представників берегової охорони і Сил самооборони. У провінції Окаяма, од нієї
з найбільш постраждалих від стихійного лиха, рятувальники евакуювали понад тися-
чу людей з дахів будинків.

Повідь класифікується як наймасштабніша у Японії за декілька десятиліть. Кількість
смертей, зареєстрованих у 12 префектурах, є найбільшою після поводі 1982 року в пре-
фектурі Нагасакі, коли загинули 299 людей.

Наслідки: • пошкоджено майже 270 тис. будівель; • у частині країні припинено
залізничне сполучення; • пошкоджено зсувом автомагістраль Кюсю та кілька інших
автомагістралей; • для безпеки працівників була тимчасово зупинена робота заводів
Mazda Motor, Daihatsu Motor, Toyota Motor у Кіото, Хіросімі та Ямагуті; • понад 180
тис. сімей залишились без електропостачання.

20192019 ріК,ріК, ПОВіНьПОВіНь уу ВеНеціЇ.ВеНеціЇ.
12 листопада 2019 року сталася одна з найпотужніших за півстоліття повеней. Рівень

води у Венеції піднявся до позначки в 187 сантиметрів. Вище цього значення вода в
місті піднімалася лише один раз за всю історію спостережень. У 1966 році вона сяга-
ла 194 сантиметрів.

Місто страждало не тільки від рекордної повені, а й від сильного вітру (до
100 км/год).

15 листопада 2019 року був закритий доступ до центральної міської площі Сан-
Марко. Вода проникла в крипту розташованого на площі кафедрального собору
Святого Марка IX століття.
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Уже кілька років триває будівництво системи бар'єрів, покликаних захистити
Венецію від повеней. Але проект все ще не завершений через корупційні махінації
навколо грошей, які виділяються на будівництво, а також через правові проблеми.
Нещодавна перевірка частини бар'єру на стійкість показала, що підводні палі проір-
жавіли. Будівництво було призупинено до усунення недоліків.

20202020 ріК,ріК, ПОВіНьПОВіНь уу БраЗИЛіЇ.БраЗИЛіЇ.
У січні 2020 року у штаті Сан-Паулу було зареєстровано найсильнішу зливу за

останні 77 років. Сильний шторм призвів до
того, що в деяких районах країни за кілька
годин випала місячна норма опадів.
Внаслідок стихійного лиха постраждали пів-
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денне узбережжя штату Сан-Паулу та бідні райони на околиці Ріо-де-Жанейро, дру-
гого за чисельністю населення міста країни.

У місті Белу-Орізонті (штат Мінас-Жерайс) за добу випало 171,8 мм опадів – рекор-
дна кількість в регіоні за 110 років.

Наслідки повеней та зсувів у Сан-Паулу: • загинули понад 40 осіб; • вимушено пере-
селені 500 осіб. 

20202020 ріК,ріК, ПОВіНьПОВіНь ВВ іНДОНеЗіЇ.іНДОНеЗіЇ.
Після потужної зливи 31

грудня, яка тривала понад 18
годин, була затоплена індоне-
зійська столиця та сусідні
міста. У районах Джакарти і
Західної Яви було зафіксова-
но 370 мм опадів – втричі
більше середньої кількості
опадів. Внаслідок цього вий -
шли з берегів дві річки.

У місті Богор, неподалік
від столиці, загинула біль-
шість людей, зокрема внаслі-
док ударів струму. Тому у
багатьох районах Джакарти
було відключене електропос-
тачання. 

Десятки тисяч жителів ева-
куйовані до тимчасових при-
тулків, десятки будинків
пошкоджені.

25 лютого, після зливових
дощів Джакарту знову накри-
ла повінь, паралізувавши
більшу частину міста, в
результаті нової повені пост -
раждало понад 200 районів.

Кількість загиблих від повені в столиці
Індонезії на початку року перевищила 60
осіб.

За матеріалами сайтів: 
https://solovevgas.ru/uk/landshaftnyjj-dizajjn/examples-of-

flooding-in-the-world-the-most-terrible-floods-in-the-world.html
https://cikavo-znaty.com/774-naystrashnsh-poven-svtu-

html/
https://ukranews.com/news/679812-navodnenie-v-brazilii-

pogibli-30-chelovek
https://www.unn.com.ua/uk/news/1854358-povin-obrushi-

lasya-na-stolitsyu-indoneziyi
https://www.bbc.com/russian/features-50432445

http://news.bigmir.net/world/1834355-Navodnenie-v-
Japonii--evakuirujut-bolee-4-mln-chelovek--chislo-zhertv-

vozroslo-do-70
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В наші дні проблема водного дефіци-
ту з локальної, характерної для півден-
них регіонів України, набуває дедалі
глобальнішого масштабу.

Про катастрофічне пересихання і
обміління річок та інших водойм, зник-
нення води в колодязях звертають увагу
суспільства екологи. Про те, що Україна
опинилася перед загрозою зневоднення,
із занепокоєнням говорять учені та
фахівці-водогосподарники.

Недавно Державне агентство водних
ресурсів повідомило на своїй сторінці у
Фейсбук, що в країні можуть обмежити
водокористування. "Вперше за 120 років
Україна опинилась у ситуації, коли гід-

рометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів..." –
ідеться в повідомленні. Для цього в Держводагентства є цілком законні підстави. Так,
"стаття 45 Водного кодексу України говорить, що у випадку настання маловоддя права
водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування, в тому
числі скиди води через греблі ГЕС". Водночас зазначається, що при цьому "пріоритет-
ність буде надаватися забезпеченню питних та побутових потреб українців".

Звісно, тим, хто живе поблизу широкого Дніпра, в кого вдома вода тече з крана,
непросто уявити, що Україна має один із найнижчих серед європейських країн показ-
ників забезпеченості водними ресурсами – лише одна тисяча кубометрів на одного
жителя, тоді як, наприклад, у Канаді цей показник становить 94,3 тис. м3, Росії – 31,0
тис. м3, США – 7,4 тис. м3, Німеччині – 1,9 тис. м3. Тим часом жителі засушливих
регіонів відчувають нестачу води сповна, особливо з настанням періоду різких кліма-
тичних змін. Дефіцит вологи і деградація ґрунтів поступово призводять до опустелю-
вання значних територій на півдні України, що завдає значних збитків аграрному сек-
тору, економіці країни та довкіллю.

Цьогорічна безсніжна зима, аномально високі температури, відсутність весняного
водопілля — все це, на думку вчених, є наслідками глобального потепління і свідчить
про те, що нас очікують серйозні випробування.

Яка наразі ситуація з водними ресурсами в країні? Як на ній позначилися зміни клі-
мату? Наскільки реальна загроза зневоднення території України? На ці запитання від-
повідають науковці Інституту водних проблем і меліорації (ІВПіМ) НААН України.

"Ситуація не критична, але вважаю, що рішення Держводагентства щодо обмеження
водокористування – правильне, – розповів директор Інституту водних проблем і ме -
ліорації НААН України, доктор технічних наук, академік НААН Михайло Ромащенко.
— До таких заходів вдаються і в інших країнах. Наприклад, у США в Каліфорнії вже

зневоднення.  в  україн і  можуть 
обмежити використання води.  

кому це загрожує?



кілька років поспіль для всіх споживачів діє обмеження споживання води – на 20%.
Це тому, що внаслідок кліматичних змін зменшилися запаси снігів у горах Сьєрра-
Невада і, відповідно, збідніло живлення та експлуатаційні запаси підземних вод, які є
основним джерелом водопостачання. У нас теж відчутно "міліють" запаси підземних і
ґрунтових вод. Головні причини – зміни клімату й антропогенний фактор (нераціо-
нальне водокористування, вирубка лісів тощо).

Вплив змін клімату ми оцінюємо через так званий показник дефіциту кліматичного
водного балансу, тобто порівнюємо те, що надходить, із тим, що випаровується.
Сьогодні сумарне випаровування перевищує те, яке було три десятиліття тому, на 40
– 45 куб. км на рік. Внаслідок цього, незважаючи на зменшення водоспоживання – з
31 км3 в 1991 році до 9 км3 у 2019 р., загальні витрати води з території України сьо-
годні на 20–25 км3 більші, порівняно з 1991 роком."

Зараз у нас, практично, немає територій, на яких формується інфільтраційне жив-
лення ґрунтових підземних вод. Тому не дивно, що "висихають" колодязі. В маловод-
них регіонах України налічується 1300 сіл, мешканці яких користуються привізною
водою. Лише 24% сільського населення охоплено послугами централізованого водо-
постачання. Крім того, значно скоротився поверхневий стік. Фахівці вже зафіксували
зменшення стоку малих і середніх річок: на півночі – на 10 – 20 %, а на півдні – від
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20 до 50 %. Торік скид води через греблю Каховської ГЕС із Каховського водосхови-
ща у нижню течію Дніпра був на 11 кубокілометрів менший, ніж у т. зв. середні бага-
торічні періоди.

На думку вчених, Україну очікує подальше зменшення доступних для використання
запасів поверхневих і підземних вод, що до того ж супроводжуватиметься погіршенням
їхньої якості, підвищенням мінералізації. Цей процес характеризується поступовим
поширенням вод, властивих нашому півдню, на північ. На погіршення якості води
впливають як зміни клімату, так і антропогенне навантаження, але останніми роками
роль кліматичного чинника постійно зростає.

Кліматичні зміни на території України мають свої особливості. Це, зокрема, най-
швидші в Європі темпи зростання середньорічної температури. Так, якщо динаміка
зростання середньорічної температури на планеті за 10 років становить 0,29 градусів
за Цельсієм, для північної півкулі — 0,32, для Європи — 0,4, то для України — 0,6. Із
чим це пов'язано? Фахівці вважають, що основну роль у цьому відіграє антропогенний
фактор. В Україні найменша лісистість із-поміж європейських країн, а також найвища
розораність ґрунтів, причому основний спосіб обробітку землі — оранка з перевертан-
ням пласта, коли відбуваються залпові викиди двоокису вуглецю (СО2). А продуктив-
ність сільгоспугідь, особливо на півдні, де немає зрошення, найнижча серед усіх країн,
і біомаса нездатна поглинути СО2. Умови для парникового ефекту ідеальні. До речі,
Україна — одна з небагатьох країн, на території якої немає стаціонарної мережі спос-
тереження за викидами СО2.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного інституту, слід очікувати подаль-
шого істотного зростання середньорічної температури — до 2050 року на 1,37 градуса
за Цельсієм, а до 2100 р. — на 3,15 градуса за Цельсієм. Опади залишаться, практич-
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но, на тому ж самому рівні, що й тепер.
"На основі цих прогнозів ми розрахували, яким буде кліматичний водний баланс на

зазначені роки, — коментує М. Ромащенко. — І дійшли невтішних висновків. Якщо
нині близько 62% ріллі належить до площ із дефіцитом природного водозабезпечення
150 мм і більше, то в 2050 році таких земель уже буде 67%, а до 2100 року їх частка
сягне 80%. Тобто понад 25 млн. га орних земель будуть, практично, непридатними для
вирощування сільськогосподарських культур без штучного зволоження.

Зміни клімату призведуть до зменшення інфільтраційного живлення ґрунтових та
підземних вод і, відповідно, зменшення їх запасів, придатних для використання. Також
зменшиться поверхневий і річковий стік, внаслідок чого, практично, зникне можли-
вість повноцінно заповнювати каскад дніпровських водосховищ. Ще десять років тому
ми виконали дослідження, яким встановили, що чим більший водозабір із каскаду
дніпровських водосховищ, тим краща в них якість води. Це, практично, штучне про-
мивання."

До комплексу водних проблем України слід додати нераціональне водокористуван-
ня. За оцінками фахівців ІВПіМ, втрати води в системах водного господарства сяга-
ють 50 (!) % . Водоємність ВВП України вдвічі-втричі перевищує аналогічний показ-
ник цивілізованих країн.

До всього — у нас важко збагнути, хто господар води. Недосконалість системи управ-
ління водними ресурсами, розпорошеність функцій і розмитість відповідальності не
сприяють реалізації політики у сфері водозабезпечення, водокористування та в охоро-
ні найціннішого природного ресурсу — води.

"Зважаючи на те, що території України загрожує подальше зневоднення, зменшення
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кількості придатних для використання поверхневих і підземних вод, ми негайно маємо
починати змінювати водну політику, впроваджувати систему принципово іншого
поводження з водою, — переконаний Михайло Ромащенко. — Зокрема у промисловос-
ті запроваджувати системи оборотного і замкненого водопостачання. Наші станції
водопідготовки через погіршення якості води в місцях питних водозаборів не здатні
очищати воду до нормативних показників. Ці водні проблеми потребують негайного
вирішення, як і проблеми зрошення земель у засушливих південних регіонах. Торік
Кабмін прийняв "Стратегію зрошення і дренажу в Україні до 2030 року", яка передба-
чає реформування сектора іригації та дренажу на сучасних засадах, його технічну і тех-
нологічну модернізацію, залучення інвестицій. Нове зрошення не йде в жодне порів-
няння з тим, що було три десятиліття тому, воно дозволяє значно ефективніше, без-
печніше й економніше використовувати воду. Є наукове обґрунтування та новітні тех-
нологічні рішення щодо можливості залучення водних ресурсів Дунаю для покращен-
ня водозабезпечення південних регіонів України. Поєднання водних ресурсів Дніпра
та Дунаю, за нашими підрахунками, дасть змогу зрошувати до п'яти мільйонів гекта-
рів спраглого південного степу."

На напоєних живильною вологою, обігрітих сонцем південних землях може бути
створений кластер із виробництва сільськогосподарської продукції, потужніший, ніж у
Каліфорнії, вважає вчений. В України є всі можливості, щоб стати годувальницею
світу. Не житницею, — наголошує, — не експортером зерна, а саме годувальницею. Тоб -
то має бути створений повний виробничий цикл — вирощування, переробка і поста-
чання продуктів харчування. І це не утопія, а цілком реальна ідея, яка вже знаходить
розуміння і підтримку.

І, чого доброго, не мине й ста років, як дивуватимуться: невже тут колись була напів-
пустеля?

https://m.dt.ua/ECOLOGY/znevodnennya-342312_.html

Сьогодні кожен, хто переймається проблемою забруднення нашої планети, чув про
зростаюче поширення пластику в навколишньому середовищі та його неминучий роз-
пад на уламки та часточки. Всім відомо про наслідки від потрапляння пластику в орга-
нізми тварин: зокрема, про 40 кг пластику, знайденого в шлунку кита, або інформацію
щодо постраждалих черепах, дельфінів, риб чи птахів. Та чи має мікропластик якийсь

вплив на організм людини? 
Впродовж кількох останніх років дослідження виявляють присут-

ність мікропластику у воді з-під крану та у питній воді в пляшках.
Вчені знайшли частинки мікропластику в арктичній кризі, в місці,
далекому від забруднених пластиком дрейфуючих потоків. Це не
може не викликати занепокоєння.

За повідомленнями, у Євросоюзі мають намір заборонити 90%
видів мікропластику.

мікропластик у питн ій воді :  
офіц ійний зв іт всесв ітньої організації

охорони здоров 'я (вооз)  за 2019 р ік
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У 2019 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) проаналізувала велику
кількість досліджень та оприлюднила власний звіт, який містить інформацію та основ-
ні рекомендації з даного питання. Це є першою спробою ВООЗ оцінити потенційні
ризики для людського здоров’я, пов’язані з розповсюдженням мікропластику в навко-
лишньому середовищі. Основна увага зосереджена на дослідженні питної води.

1. Мікропластик та його поява у питній воді. 1. Мікропластик та його поява у питній воді. 
Що ж таке мікропластик? Це малень-

кі шматочки пластику, розміром не
більше 5 мм. Найменша доступна для
виявлення частка мала розмір 1 мкм
(волосина – 17-18 мкм). Справжні най-
менші розміри мікропластику невідомі,
бо ще не розроблено приладів для того,
щоб відфільтрувати і виміряти їх.
Найбільше мікропластику знаходять у
формі маленьких шматочків та нито-
чок, що переважно є “уламками” плас -
тиків РЕТ 1, РР 5, PE 4, PS 6, PVC 3.

Відомо, що пластик не може повністю розкладатися у природі. Він лише подрібню-
ється та трансформується. Швидкість цих процесів залежить від взаємодії з різними
факторами, такими як контакт з рідиною, вплив температури чи хімічних сполук.
Наразі не існує єдиного наукового визначення мікропластику, адже дана категорія
охоплює великий спектр з різним хімічним складом, формами, кольорами, розмірами
та щільностями. Проте, загально визнано, що всі частинки пластику, менші за 5 мм,
можна назвати мікропластиком. За походженням мікропластик поділяють на первин-
ний – вироблений вже в розмірному діапазоні мікропластику (скрабуючі домішки в
побутовій хімії та косметиці, блискітки, пайетки для прикрашання одягу) та вторин-
ний – який утворюється в процесі фрагментації під впливом різних факторів (розпа-
дання пластику на часточки).

Три види мікропластику, які можуть становити загрозу здоров’ю людей:
• частки (безпосередньо самі шматочки пластику);
• хімічні речовини (те, що вимивається з часток, або те, що частки поглинають з

навколишнього середовища);
• біоплівки (мікроорганізми, які можуть приєднуватися та колонізуватися на час-

тинках мікропластику).
Перш, ніж потрапити через водопровід у наші домівки або у пляшки, вода проходить

довгий шлях з прісних водойм, постійно контактуючи з мікропластиком.
Основні шляхи потрапляння мікропластику до прісної води:
• з поверхневого стоку (стікаючи з прилеглих до водойм об’єктів);
• зі стічних вод (що утворилися внаслідок побутово-господарської чи промисло-

вої діяльності);
• з каналізаційних переливів (через зношення та ерозію очисних споруд та тру-

бопроводу);
• з пластикових відходів, що розпались (через неправильне поводження з відхо-

дами, тобто вільне викидання пластику в навколишнє середовище, або його потрап-
ляння зі сміттєвих полігонів та звалищ);
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• з атмосферних опадів (мікропластик перебуває в повітрі чи на земних поверхнях
та може поглинатися краплями дощу, потрапляти в атмосферу або розноситися віт-
ром).

Найвища концентрація мікропластику у воді спостерігається біля густонаселених
міст, а ключовим фактором його потрапляння у питну воду є його форма, розмір та
щільність. Основними знайденими формами мікропластику були фрагменти та волок-
на.

Найчастіше траплялися такі види пластику, як поліетилентерефталат (маркування
“PET 1”, з якого виробляють, переважно, пляшки для води) та поліпропілен (марку -
вання “PP 5”, з якого виробляють різну тару, в тому числі й одноразову, плівку для
пакування продуктів тощо). Також, хоч і в меншій кількості, були знайдені такі види
пластиків, як полістирол “PS 6”, з якого виробляють одноразовий посуд та полівініл -
хлорид “PVC 3”, з якого виробляють пластикові труби. Варто зазначити, що саме два
останніх види пластику є найбільш токсичними, бо містять такі канцерогени, як сти-
рол та хлор, накопичення яких в організмі може спричинити рак.

Отже, вчені виявили, що мікропластик присутній у воді, і його присутність прямо
пропорційна близькості водойми до населених пунктів.

2. Можливі ризики для здоров’я людини, пов’язані з наявністю мікроплас2. Можливі ризики для здоров’я людини, пов’язані з наявністю мікроплас--
тику в питній водітику в питній воді

2.1. Частки
Токсичність часток залежить від розміру, площі, форми та характеристики поверхні,

а також від хімічної композиції. Для оцінки можливих ризиків, пов’язаних з прийомом
всередину пластикових частинок, важливо зрозуміти, як ці частинки будуть поводити-
ся всередині людського організму, і особливо, чи наявне їх поглинання в шлунково-
кишковому тракті (ШКТ).

Дослідження ФАО (2017 р.) та групи EFSA (2016 р.) свідчать про те, що частки
мікропластику, розмір яких перевищує 150 мкм, малоймовірно будуть абсорбовані
людським тілом і виведуться через кішковик, у той час як вірогідність поглинання
менших за розміром часток є більшою, не кажучи вже про наночастинки, менші за 1
мкм. Також, враховуючи значну тривалість взаємодії організму людини з цими час-
точками, наслідки для системи травлення можуть бути найбільш вираженими.
Ковтання часток, навіть у невеликій кількості, переважно може викликати помірне
подразнення та запалення у ШКТ.

Наразі немає достовірних даних про вплив та безпечність для людського організму
тих видів мікропластику, які мають розміри, достатні для всмоктування в тканини
організму людини.

Найголовніше питання: чи здатний мікропластик проникати в організм людини
і якої шкоди він завдає? Поки що досліджень недостатньо, хоча вже відомо, що мікро-
пластик проникає в організм і найбільше концентрується у шлунково-кишковому трак-
ті (оскільки переважно надходить з їжею). Більші часточки зазвичай виводяться через
кишковик, менші – осідають у ШКТ, всмоктуються у тканини організму і можуть
викликати подразнення слизової оболонки органів.

Найбільша складність у дослідженні мікропластику полягає в тому, що наразі не вис-
тачає технологій, які дозволили б зібрати достатню кількість даних про наявність нано-
частинок. Також поки що складно встановити причинно-наслідкові зв’язки між надход-
женням мікропластику в живі організми та захворюваннями, які він може викликати.
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2.2. Хімічні речовини
При виробництві пластику реакції полімеризації (тобто перетворення певної кіль-

кості молекул на стійку сполуку) як правило, повністю не завершуються, в результаті
чого невелика частка мономерів (3-бутадієн, етиленоксид та вінілхлорид) може вими-
ватись у навколишнє середовище. Старіння пластику та вивітрювання добавок, також
сильно впливатимуть на переміщення мономерів, загальний вплив яких недостатньо
вивчений. Однак, що стосується інших шляхів викидів добавок у навколишнє середо-
вище, передбачається, що вивільнення з мікропластиків буде порівняно невеликим.

Зважаючи на те, що мікропластики відштовхують воду, вони мають потенціал нако-
пичення гідрофобно стійких органічних забруднювачів (СОЗ), таких як поліхлоровані
біфеніли, поліциклічні ароматичні вуглеводні та хлорорганічні пестициди. 

Для оцінки потенційних ризиків для здоров’я, спричинених впливом хімічних речо-
вин, пов’язаних з мікропластиками, ВООЗ розробила консервативний сценарій їх
впливу. Отримані результати свідчать про низьку ступінь ризиків для здоров’я люди-
ни у випадку потрапляння в організм хімічних речовин через питну воду, навіть при
надзвичайно високих рівнях впливу. Отже, на сьогодні достеменно невідомо, як пово-
дитиме себе хімікат, що потрапив до організму людини. Саме тому були введені регу-
ляторні норми, які обмежують використання багатьох добавок, які можуть спричини-
ти негативний вплив на живі організми.

2.3. Біоплівки
Наявність біоплівок у питній воді – результат росту мікроорганізмів, який відбува-

ється у трубах для питної води та на інших поверхнях (ВООЗ, 2014). В ході фун-
кціонування систем розподілу питної води біоплівки можуть відшаровуватися від сті-
нок труб, потрапляючи безпосередньо у воду. Хоча мікроорганізми у біоплівках є пере-
важно безпечними, серед них наявні й умовно-патогенні організми, такі як:
Pseudomonas aeruginosa, Legionella spp., нетуберкульозна Mycobacterium spp. та
Naegleria fowleri. Особливу увагу слід звернути на наявність мікроорганізмів, які здат-
ні викликати кишкові захворювання. Хоча їх кількість порівняно з іншими є меншою,
але ці організми також утримуються всередині біоплівок і можуть почати розмножу-
ватись після потрапляння в організм людини.
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Однак ризик впливу біоплівки на організм людини все ж вважається набагато ниж-
чим, ніж доведений ризик від високих концентрацій та різноманіття патогенів, які міс-
тяться у відходах людини та худоби у випадку їх потрапляння у джерела питної води.
Крім того, відносна концентрація мікропластиків у прісній воді є значно нижчою за
рівень інших частинок, до яких патогени можуть прикріплюватись.

Особливої уваги заслуговують дослідження, які свідчать про те, що мікропластики
можуть забезпечувати переміщення патогенів (у тому числі найпростіших та енте-
ральних вірусів) на великі відстані та посилювати передачу антимікробних резистен-
тних генів між мікроорганізмами. Проте, на даний час все одно немає точних доказів,
які б свідчили про ризик для здоров’я людини від біоплівок, асоційованих з наявніс-
тю мікропластику в питній воді. Під час очищення питної води мембранні процеси
(наприклад, фільтри зі зворотнім осмосом) показали себе як ефективні методи вида-
лення частинок з приєднаними до них мікроорганізмами, а дезінфікуючі засоби інак-
тивують біоплівки, тобто роблять бактерії неспроможними до розмноження.

Небезпечний мікропластік з'являється в людських організмах.
Дослідження вчених Віденського медичного університету виявило мікропластик у

вмісті людського шлунку восьми добровольців з різних куточків світу: Японії, Росії,
Нідерландів, Великобританії, Італії, Польщі, Фінляндії та Австрії. Під час експери-
менту вони споживали звичну їжу своєї країни.

Невелика серія досліджень показала, що в людському шлунку присутні різні види
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мікропластіку, причому жоден із зразків не був віль-
ний від мікрочастинок, свідчать члени групи вчених
на чолі з доктором Філіпом Шваблем.

Всі зразки були досліджені в Агентстві з охорони
навколишнього середовища Австрії на наявність деся-
ти різних типів пластмас. Кожен зразок містив близь-
ко 20 частинок мікропластику на 10 г вмісту кишеч-
ника. У зразку випорожнень було знайдено дев'ять видів пластику розміром від 50 до
500 мікрометрів. Найпоширенішим пластиками були поліпропілен і поліетилентереф-
талат.

Для підтвердження цих результатів необхідні більш масштабні термінові досліджен-
ня щодо походження мікропластиків, виявлених в організмі людині, а також дані сто-
совно потенційного всмоктування їх в кишечнику і впливу на здоров'я людини, – наго-
лошують вчені.

Зазвичай шляхами походження мікропластику є: синтетичні волокна, часточки фарби,
розкришені автошини, риболовні снасті, мікробіди (фабрично виготовлені часточки
пластику, які використовуються в засобах гігієни).

Дослідження не виключає, що мікропластик міг узятися з харчових упаковок і пля-
шок. Припускається, що джерелом появи мікропластику в людському організмі можуть
бути як пластикові упаковки, так і споживання морепродуктів. Жоден з добровольців
не був вегетаріанцем, в той час як шість з восьми піддослідних споживали океанічну
рибу.

Оскільки мікропластик є новою темою для наукової спільноти, вплив на здоров'я
людини крихітних шматочків пластику досі є невідомим. Однак виявлено, що у тва-
рин часточки мікро- і нанопластику можуть всмоктуватися в шлунково-кишкові тка-
нини, проникати в м’язову тканину і викликати запальні процеси.

Вчені також дослідили шляхи «міграції» пластику планетою. Його крихітні фраг-
менти потрапляють в море, де руйнуються хвилями і ультрафіолетовим випроміню-
ванням, а потім – в атмосферу, де беруть участь в утворенні хмар і здатні дрейфувати
по всій Землі через потоки повітря. У якийсь момент частинки діють як ядро, навко-
ло якого збираються охолоджені краплі, які можуть конденсуватися і випадати на
Землю у вигляді снігу чи дощу.

3. технології очищення для видалення мікропластику з води3. технології очищення для видалення мікропластику з води
Більшість питної води – чи то з резервуарів, чи то з колодязів, чи то з пляшок –

походить з поверхневих чи глибокоґрунтових вод. Уся питна вода, яка видобувається
з поверхневих вод, фільтрується, а деяка проходить додаткову обробку.
Глибокогрунтова вода зазвичай має вищу якість, оскільки природньо фільтрується
крізь грунти та каміння. Поряд з цим існують такі механізми видалення часток як:
адсорбція (поглинання), відсіювання та збирання відмінних від води фракцій, осідання,
фільтрація та мембранні процеси (мікро-, ультра- чи нанофільтрація, зворотній
осмос). Системи очищення питної та стічних вод вважаються високо ефективними у
видаленні частинок з характеристиками, схожими на мікропластик.

Проблемою сьогодення є те, що очищення питної та стічних вод не є доступним чи
оптимізованим в багатьох країнах. Приблизно у 67% населення в країнах з низьким та
середнім рівнем доходів не вистачає доступу до каналізаційних систем. Близько 20%
побутових стічних вод, зібраних в каналізаційних системах, не піддаються навіть вто-
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ринному очищенню (за даними ЮНІСЕФ, WHO, 2019). В цих місцевостях мікро-
пластик може існувати у великій концентрації у джерелах питної води, не кажучи про
більш небезпечні патогени.

Ще однією проблемою є питання про те, чи не вносять самі процеси очищення
мікропластик у воду. Наприклад, багато мембран складаються з полімерних матеріалів.
Аналогічно, у таких процесах як іонообмін, який застосовується для пом’якшення
води, деіонізація та видалення нітратів або природних органічних речовин, часто вико-
ристовуються полімерні пластмасові матеріали (наприклад, полістирол PS та поліак-
рил PES). Водні труби, зроблені з пластикових матеріалів, також будуть піддаватися
абразивним процесам. Необхідні подальші дослідження для визначення впливу цих
процесів на рівень мікропластиків у воді, якщо такий існує.

Отже, щоб убезпечити себе від мікропластику в питній воді, варто прискіпливо вивча-
ти, звідки походить вода, яку ви п’єте. Також, треба намагатися встановлювати у
домівках високоякісні фільтри, наприклад, з системою зворотного осмосу та уникати
води з сумнівних джерел.

4. Висновки та рекомендації ВООЗ4. Висновки та рекомендації ВООЗ
Як бачимо, оцінка ВООЗ хоч і не є однозначною, але думка експертів схиляється до

відсутності підтверджених ризиків для здоров’я людини, переважно через недостатню
кількість інформації.

У відповідь на занепокоєння щодо впливу пластику або мікропластикового забруд-
нення, збільшилась суспільна взаємодія та політичні зобов’язання. Понад 60 країн вже
сплачують податки або забороняють використання пластику – в першу чергу, пласти-
кових пакетів (UNEP, 2018). Стратегія, спрямована на зменшення кількості пластику,
який потрапляє в навколишнє середовище, є надзвичано важливою для мінімізації
його негативного впливу. Навіть невеликі зусилля здатні зменшити обсяг такого плас-
тику. 

Такі дії можуть включати в себе: 
• виховання еко-свідомості та культури поводження з відходами;
• встановлення, налагодження та покращення вже існуючих систем утилізації від-

ходів; 
• зменшення виробництва та використання пластику, де це можливо;
• скорочення викидів відходів підприємствами у навколишнє середовище.

Що може зробити кожен з нас, щоб захиститися від впливу Що може зробити кожен з нас, щоб захиститися від впливу 
мікропластику та посприяти зменшенню його кількості?мікропластику та посприяти зменшенню його кількості?

• Зверніть увагу, звідки надходить вода, якою ви користуєтеся та за можливості
встановіть високоякісні фільтри.

• Не використовуйте пластикові пляшки повторно, не користуйтеся старою плас-
тиковою тарою і не піддавайте пластик впливу температур.

• За можливості, уникайте пластикової тари, замінивши її на скляну чи металеву.
• Відмовтеся від використання гелів для душу та косметичних засобів з додаван-

ням мікропластику – зараз є багато достойних альтернатив різного рівня.
• Зменшуйте попит на пластикову упаковку, не купуючи її та надаючи перевагу

альтернативній упаковці. 
• Мінімізуйте використання пластику в побуті та віддавайте існуючий на пере-

робку.
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З огляду на фази Місяця, необхідно не тільки висівати насіння і висаджувати рос-
лини, але і вносити добрива, а також доглядати за рослинами.

Крім зодіакальних сузір’їв і фаз Місяця існують дні, в які проводити будь-які види
робіт в садку і городі заборонено – це Повний і Новий Місяць.
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ІНФоРМаЦІЯ

БереЗеНь.БереЗеНь. Календарна весна в 2020 році починається з 7-8 місячних днів.
Причому незважаючи на те, що 1 березня місяць буде у Тельці, цю дату складно назва-
ти найбільш вдалою. Вона відноситься до нейтральних, як і 2 березня.
Найсприятливіші дні для посадки йдуть трохи пізніше – 4 і 5 березня. Це найбільш
вдалі дні місяця, підходящі для городніх цілей як по фазі та зодіаку Місяця, так і за
іншими критеріями. Є й інші хороші дні: 

• 9 березня: робота з ґрунтом, обробка рослин, посадка огірків, гіркого перцю і трав. 
• 11-12 березня: дозволені всі садово-городні роботи за винятком обприскування і

щеплень. До посадки допускаються всі овочеві, декоративні та плодові рослини. 1
• 3-14 березня: небажані обрізка, пересадка і пікіровка. Все інше пройде вдало, в

тому числі і посів всі овочевих культур. 
• 17-18 березня: у ці дні дозволяються всі роботи з рослинами, крім тих, що зачі-

пають кореневу систему рослин. Посів овочевих і культурних рослин пройде
сприятливо. 

• 27-28 березня: одні з найбільш вдалих дат в місяці для посіву всіх овочів і квітів.
Не рекомендується пересадка, пікіровка і ділення кущів/бульб. 

• 29-30 березня: до посадки бажані огірки, баштанні, гарбуз, редиска, капуста різ-
них видів і гіркий перець. небажаний посів і пересадка прянощів та зелених культур. 

Нейтральними є 15-16 і 22 березня. Краще зайнятися іншими справами, хоча 22-го
можна посіяти більшість рослин пізніх сортів дозрівання.

Несприятливих днів у березні досить багато. Серед них такі дати: 7, 8, 10, 19-21, 23-
26 та 31. У ці дні краще зайнятися іншими домашніми справами. 

КВітеНь.КВітеНь. Початок місяця є максимально вдалим для посіву рослин та інших садо-
во-городніх маніпуляцій. Перше і друге число є сприятливими днями за всіма пара-
метрами. Ще такий день буде в кінці місяця – 28 квітня. Вдалі дні для посіву:

• 6 квітня: можна сіяти кріп, петрушку, гіркий перець, огірки, баклажани. Варто
уникати замочування насіння. 

• 7-8 квітня: за винятком щеплення і обприскувань різного роду, всі допустимі
операції. 

• 9-10 квітня: овочеві культури і зелень дозволяються до посіву. Пересадка небажа-
на, також не варто працювати з бульбовими і цибулинними. 

• 14 квітня: посів овочевих і декоративних культур дозволено. Пересадка та робота
з корінням заборонена. 

• 18-19 квітня: до посіву і пересадки дозволені всі культури і трави. Важливо уни-
кати обрізки, обприскування та внесення добрив. 

• 23-24 квітня: бажано уникати розпушування, пересадки і пікіровки. Інші операції
пройдуть вдало. 

• 25-27 квітня: посів або пересадка динь, кавунів і бобових культур, всіх різновидів
капусти, редиски, гіркого перцю, м’яти та шпинату. З травами бажано не працювати. 

• 28-29 квітня: необхідно уникати застосування отрутохімікатів і не працювати з
бульбовими, деревними і трав’янистими рослинами. Все інше можна робити. 

Серед нейтральних дат такі числа: 5 і 11-13. Невдалі дні у квітні 2020 року: 3-4, 15-
17, 20-22 і 30.

траВеНь.траВеНь. Визначаючи коли садити розсаду у 2020 році у відкритий ґрунт, біль-
шість орієнтується на травень місяць. Для городників різних регіонів України буде
максимально вдалий час. У місяці є три дати, придатними для садово-городніх робіт

пос івний календар на  і  п івр іччя
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за всіма параметрами. У травні це 6-7 і 26 числа. Підходять для роботи і інші травне-
ві дні: 2-3 травня: можна сіяти та саджати огірки, гіркий перець, ліановидні рослини,
зелень і трави. Замочування насіння краще відкласти. 

• 5 травня: максимально вдалий час для посіву моркви, кукурудзи, капусти різних
видів, посадки картоплі. Інші культури також можна садити, небажані тільки щеплення
і обприскування. 

• 11-12 травня: небажані роботи з кореневою системою рослин, всі інші операції
пройдуть вдало. 

• 15-17 травня: дозволені всі роботи, крім обприскування від хворіб, шкідників і
обрізки рослин. 

• 20-22 травня: посів овочевих і декоративних культур. Небажана пересадка, поділ
бульб і глибоке розпушування. 

• 23-24 травня: посів та пересадка капусти, гіркого перцю, баштанних культур. Сівба
редиски, бобів і пряних трав. Останні сьогодні не можна пересаджувати. 25 число: не мож -
на працювати з цибулинними, бульбовими і кучерявими рослинами. Інші роботи можна.

• 30-31 травня: посів та пересаджування розсади огірків, гіркого перцю, динь, ква-
солі і в’юнких рослин. Замочувати насіння для майбутніх посівів у ці дні не треба. 

Є і невдалі дати в місяці: 1, 13-14, 18-19, 27-29 числа. Є й кілька нейтральних днів,
допускають роботу – 4, 8-10 числа. 

ЧерВеНь.ЧерВеНь. Максимально вдалих днів для дачно-городніх робіт в червні 2020 року
буде три, причому вони умовно рівномірно розкидані по місяцю. По датах вони роз-
ташувалися так – 4, 23 і 30. Інших вдалих дат у місяці теж багато, потрібно лише
вибрати відповідні дні зі списку: 1-2 червня: Крім щеплення і обприскування рослин
дозволені всі городні маніпуляції, включаючи посів усього різноманіття овочевих та
зелених культур. 

• 3 червня: не рекомендуються роботи з пересадки і операції з бульбами, цибули-
нами. Посів різних культур пройде вдало. 

• 7-8 червня: дозволені всі роботи, що не зачіпають кореневу систему рослин. 
• 2-13 червня: посів або пересадка різних культур, дуже вдало пройде вдумливе вне-

сення мінеральних добрив. Обробку від хвороб або шкідників, а також обрізку необ-
хідно перенести на інший день. 

• 17-18 червня: дозволено посів усього різноманіття харчових культур. Пересадка,
розпушування та інша робота з кореневою системою під забороною. 

• 21-22 числа: вдалий день для томатів, огірків, баклажанів, бобових, баштанних і
коренеплодів. Не можна садити трави, бульбові і деревні рослини. 

• 26-27 червня: посів гіркого перцю, валеріани, огірків, зеленних культур. Варто
уникати замочування і обробляти насіння для майбутніх посівів. 

• 28 червня: найбільш вдалий день для посіву моркви, картоплі і капусти різних
видів. Допустимі посіви та інших овочів. Щеплення і обприскування краще не прово-
дити. 

До нейтральних  днів  червня варто  віднести 5-6, 19-20 і 29 числа. Невдалі дати  у
червні: 9-11, 14-16 і 24-25 червня.

ЛИПеНь.ЛИПеНь. Місяць починається з одного з найбільш вдалих днів, максимально під-
ходящому для роботи з насінням, землею і т.д. Це єдиний найбільш вдалий день міся-
ця, хоча помірно сприятливих дат досить багато: 

• 2 липня: посів або посадка цибулі, картоплі, часнику, томатів, солодкого перцю та ка -
пусти. Догляд за розсадою, включаючи полив і обрізання, варто перенести на інший день.

• 4-6 липня: не допускається тільки пересадка і робота з кореневою системою. Посів
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та інші операції дозволені. 
• 9-10 числа: посів різних овочевих і пряних культур пройде вдало. Не можна проводити

обрізку, проводити обробку від комах і хвороб. Також варто уникати внесення добрив. 
• 14-15 липня: не рекомендується проводити глибоке розпушування і пересадку чого-

небудь. Інші операції пройдуть вдало. 
• 23-24 липня: посів та пересадка огірків, гіркого перцю, цибулі, витких рослин і ліан.

Підготовка насіння для майбутніх посівів небажана. 
• 25-26 числа: припустимо все крім щеплень та обприскування. 
• 27-28 липня: можна сіяти всі овочеві культури і прянощі. Небажана робота з корене-

вищами, бульбами і які-небудь операції по пересадці. 
• 29-31 липня: небажаний активний догляд за рослинами, включаючи чагарники.

Дозволений посів різних культур для насіннєвих цілей або небагатого врожаю. Вдалі дні
для посіву зелених культур. 

До невдалих дат варто віднести 7-8, 11-13 та 21-22 липня. У ці дні можна займатися
садово-городніми операціями, але краще уникати посівів і пересадки. Втім, це допустимо
і в нейтральні дні: 3 і 16-20 числа.

16 лютого 2020 року виповнилося 40 років начальнику Басейнового управління
водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Лілії Олександрівні
Гричулевич.

Народилась Лілія Гричулевич у с.Ольгопіль Чечельницького райо-
ну Вінницької області.

У 1997–2002 роках навчалась в Одеському державному екологіч-
ному університеті за спеціальністю „Екологія та охорона навколиш-
нього середовища”.

Після закінчення університету розпочала трудову діяльність у 2002
році в Одеському обласному виробничому управлінні по водному
господарству. Ініціативність та наполегливість дозволили Лілії
Олександрівні за шість років роботи у відділі водних ресурсів та
моніторингу крок за кроком пройти шлях від інженера ІІ категорії
до заступника начальника Одеського облводгоспу. 

У 2010 році Л. О. Гричулевич закінчила Одеський регіональний інститут державно-
го управління НАДУ при Президентові України за спеціальністю “Регіональне управ -
ління”; у 2011 р. – Одеський державний університет перепідготовки кадрів за спеці-
альністю “Менеджмент організації й адміністрування”.

29 липня 2019 року Лілія Олександрівна Гричулевич була призначена виконувачем
обов’язків начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, а з 2 вересня
2019 року – його начальником.

За час роботи у галузі водного господарства Л. Гричулевич нагороджувалась Грамо -
тою Держводгоспу (2005 р.) та отримала подяку Держводгоспу України (2010 р.).

Колектив БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю щиро вітає 
Лілію Олександрівну з ювілейним днем народження і бажає міцного здоров’я,
особистого щастя, яскравих успіхів та здійснення найзаповітніших мрій.
Нехай кожен день буде осяяний високим злетом душі, а добре самопочуття 

і гарний настрій стануть запорукою подальшого процвітання!

ЛіЛію ОЛександрівну ГричуЛевич вітаємО з ювіЛеєм!

ЮВІЛеї, ЮВІЛЯРи
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Підпали сухої трави – не лише їдкий дим, від якого першить горло. Один підпале-
ний сірник забирає життя: у рослин, птахів, комах, тварин, а часом навіть у людей.
Саме тому Мінекоенерго закликає не спалювати суху траву та подумати про тих, хто
поруч. Пам’ятайте, життя – це не лише ви. Через спалювання сухої трави виникають
пожежі у лісах, загоряються торфовища та втрачається родючість ґрунту.

За статистичними даними ДСНС лише впродовж 2019 року в Україні зареєстрова-
но 95 915 пожеж. На відкритих територіях та у природних екосистемах їхня кількість
збільшилась на 59,5% порівняно з попереднім роком.

• Чому палити суху траву шкідливо?
Вогонь важко контролювати. Через спалювання навіть невеликої площі трави може

виникнути масштабна пожежа. Адже, навіть у безвітряну погоду вогонь поширюється
щохвилини зі швидкістю до 4 км/год, а за наявності вітру швидкість зростає до 30
км/год. Можуть загорітися не тільки поля, а й ліси та житлові будинки. Тільки за
січень 2020 р. в Україні зареєстровано 4 509 пожеж, що на 14,7% більше, ніж за ана-
логічний період 2019 року. Суттєве зростання кількості пожеж зареєстровано у при-
родних екосистемах (у 10,5 разів) та на відкритих територіях (у 3,8 разів).

• Підпали шкодять довкіллю. Полум’я разом із травою охоплює гнізда птахів, серед
яких: жайворонок польовий і лісовий, вівсянка очеретяна і звичайна, чайка, крижень,
очеретянка... Не завжди можуть втекти від пожежі й тварини, які живуть у сухій траві
або на поверхні ґрунту: зайці, їжаки, плазуни та земноводні. У вогні гинуть багато
комах разом з їх личинками і лялечками, серед яких усім відомі сонечка, дощові
черв’яки тощо. Також гинуть дрібні тварини, які беруть участь у процесі утворення
ґрунту. Вогонь знищує потенціал вегетативного розмноження рослин та руйнує
деревний покрив.

перш,  н іж п ідпалити суху траву,
подумай чи хочеш вбивати?
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• Ґрунт втрачає родючість. Коли палять траву, згорає гумус із найбільш родючого
шару ґрунту, тому на місці горіння може вже нічого не вирости. Висока температура
знищує накопичену в ґрунті органіку, збіднює його склад і порушує структуру.
Наприклад, при спалюванні стерні озимої пшениці на одному гектарі знищується кіль-
кість поживної речовини, яку можна компенсувати лише внесенням 40 т/га мінераль-
них добрив. Слід пам’ятати, що на утворення 1 см родючого шару необхідно близько
100 років.

• Спалювання трави шкодить здоров’ю. Дослідники підрахували: з однієї тонни
спалених рослинних залишків у повітря вивільняється більше 9 кг мікрочастинок
диму. До їх складу входять пил, окис азоту, вуглекислий газ, важкі метали: діоксини,
бензопірени та різноманітні канцерогенні сполуки, які потрапляють у легені. Це про-
вокує загострення хронічних хвороб (астма, бронхіт, тонзиліт) та виникнення нових, в
тому числі й онкологічних, захворювань. Дим шкодить очам, а також може викликати
алергії.

Пожежники продовжують гасити масштабну пожежу в зоні відчуження та обов'яз-
кового відселення біля Чорнобильської АЕС. Горить трав'яний настил, очерет, лісова
підстилка та покинуті поселення.

До гасіння пожеж залучено понад 520 людей і 124 одиниці техніки, у тому числі 3
літаки та 3 вертольоти. Рятувальники та поліція вважають, що причиною пожежі у
Чорнобильській зоні став підпал сухої трави. Правоохоронці вже затримали людей,
яких підозрюють у підпалі в зоні відчуження.

За даними ДСНС, радіаційний фон на момент виникнення у Києву та Київській
області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м.Київ – 0,013
мР/ год, Київська область – в межах 0,011 мР/год, при допустимому тлі 0,05 мР/ год).

пожежі  у чорнобильській зон і





У зоні відчуження радіаційний фон також не змі-
нився. Зафіксовані показники радіаційного фону
не становлять загрози життю та здоров’ю насе-
лення. Але, попри це, повітря в Києві забруднене,
що особливо шкодить у період вірусних захворю-
вань.

Більше оперативної інформації про пожежу у
Чорнобильській зоні можна дізнатися на сайті
ДСНС України.

Мінекоенерго вкотре звертається до усіх грома-
дян з вимогою не палити суху траву, солому,
листя, сміття, адже від цього страждає не лише
природа, а й людське здоров’я.

Пам’ятаймо, планета – це дім кожного з нас!

Цього дня Україна і світ згадують жертв однієї з найбільших техногенних катастроф людства –
аварії на Чорнобильській атомній станції.

Вибух стався на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС та призвів до збільшення рівня радіації,
який у 30-40 разів перевищував радіаційний рівень після ядерного вибуху у Хіросімі. Масового
радіаційного забруднення зазнали значні території, з яких було виселено майже 200 тисяч людей.
Зони відчуження були створені на території Київської області (Україна), Гомельської і
Могильовської областей (Білорусь) та Брянської (Росія).

У роботах з ліквідації наслідків аварії брали участь працівники пожежної охорони, органів внут-
рішніх справ, військові, льотчики цивільної авіації, водогосподарники, інженерно-технічні пра-
цівники і науковці. 

Багато  з  них  отримали  високі  дози  радіоактивного  опромінення,  втратили  здоров’я  внаслі-
док аварії, або передчасно померли. Точну кількість постраждалих підрахувати
неможливо...

Кожного року в цей день ми повертаємося пам'яттю і серцем до незабутніх
трагічних  подій, щоб ще раз осягнути,  кому зобов'язані  можливістю жити і
ростити дітей та онуків. Віддаємо данину шани і вдячності тим, хто пожерт -
вував життям і пішов у вічність  заради  майбутнього свого народу та всього
людства.

26 кв ітня україна в ідзначає 34-ту р ічницю 
чорнобильської катастрофи



Державною лісовою охороною в 2019 році проведено 216 тисяч рейдів, виявлено та
оштрафовано 1312 порушників правил пожежної безпеки на суму 136 тисяч грн.

За статистичними даними, у 2019 році в лісах України ліквідовано 1261 пожежу на
площі 1065 га, в тому числі верхових – 52 га. Збитки від лісових пожеж склали 6,7
млн гривень.

Найбільшу кількість по -
жеж зареєстровано у Хер -
сонському (166 випадків),
Дніпропетровському (142),
Харківському (113), Лу -
ганському (110) та Черні -
гівському (102) обласних
управліннях лісового та
мисливського господарств.

Найбільша площа пожеж
у Житомирському (175 га),
Херсонському (169 га),
Чернігівському (158 га) та
Одеському (128 га) облас -
них управліннях.

Основні причини ви -
никнення пожеж (85%) –

людський фактор. Якщо в попередні роки лісові пожежі в основному ліквідовувались
на початковій стадії силами відомчої пожежної охорони (80%), то впродовж останніх
двох років кожний третій випадок гасіння пожеж здійснювався із залученням значних
сил і засобів ДСНС, що, у свою чергу, збільшило витрати на їх ліквідацію.

ЩОБ уНИКНутИ ЛіСОВИХ ПОЖеЖ ЩОБ уНИКНутИ ЛіСОВИХ ПОЖеЖ 
треБа ДОтрИМуВатИСь ПрОСтИХ ПраВИЛ:треБа ДОтрИМуВатИСь ПрОСтИХ ПраВИЛ:

• не розводити багать у лісі;
• не кидати недопалки на землю, особливо там, де наявний

сухостій;
• не залишати предметів із залишками паливно-мастильних

матеріалів;
• не випалювати суху рослинність на землях лісового та

природно-заповідного фонду, на господарських землях, які 
знаходяться поруч із лісом;

• не створювати смітники в лісі та на прилеглих землях, тим
більше, не підпалювати їх;

• не використовувати в лісі піротехніку та інші вибухові 
та пожежонебезпечні речовини.

людський фактор – основна причина
виникнення пожеж у л ісах



83

ІНФоРМаЦІЯ

Вірус людської байдужості: пожежники знову гасять пожежі в національних парках.
У березні 2020 року сталися дві пожежі на територіях Голосіївського національного

природного парку та Карпатського біосферного заповідника. Пожежі ліквідовані сила-
ми ДСНС та працівників парку і заповідника. Ймовірними причинами цих пожеж є
умисні підпали.

Попри заклики бути обережними з вогнем, пояснень щодо небезпеки вогню в умо-
вах посушливої весни, люди й надалі безладно та з руйнівною безвідповідальністю
порушують всі можливі правила поведінки в лісі! Як результат – пожежі та суттєві
збитки природі та довкіллю.

27 березня 2020 р. сталася пожежа у славнозвісній Долині нарцисів. Хоча пожежу
зафіксовано за межами масового цвітіння нарцисів і через доволі глибоке розміщення
цибулин у ґрунті у такий період вогонь не пошкодив їх, проте завдав значної шкоди
біорізноманіттю.

https://mineco.gov.ua/news/34953.html

пожежа у долині  нарцис ів

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України щороку в Україні
відбувається понад 56 тисяч пожеж у природних екосистемах та на відкритих терито-
ріях, що завдає мільярдних збитків, забруднює повітря, знищує цілі екосистеми та
забирає життя людей. У 2019 р. непрямі збитки від пожеж в екосистемах склали близь-
ко 3,4 млрд грн; загинуло 84 людини. Цю серйозну проблему неможливо подолати
лише штрафами – необхідно шукати інноваційні шляхи її вирішення.

Мінекоенерго підтримує ініціативи щодо посилення відповідальності за підпали
сухої рослинності. 13 квітня 2020 р. Верховна рада ухвалила законопроект, що перед-
бачає посилення відповідальності за забруднення повітря, знищення або пошкодження
об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне
випалювання сухої рослинності, зокрема зростання штрафів:

• за самовільне випалювання рослинності або її залишків: для населення – до 3060-
5100 грн., для посадовців – до 15300-20400 грн.;

• за підпал трави природно-заповідного фонду: для громадян – до 6120-12240 грн.,

проєкт-челендж 
#непали – компостуй



для чиновників – до
21420-30600 грн.;

• за забруднення атмос-
ферного повітря – до 30600-
61200 грн., або обмеження
волі до 3 років;

• за знищення або пош -
кодження об'єктів рослин -
ного світу – до 91800-
153000 грн., або обмеження
волі на строк від 2 до 5 років;

• за порушення пожеж-
ної безпеки в лісах: для
населення – до 1530-4590
грн., для посадовців –
4590-15300 грн.;

• за забруднення повіт-
ря шкідливими випарами – до 30600-61200 грн.;

• за пошкодження рослинного покриву – до 91080-153000 грн.
Такі дії є вимушеними, адже щоденно підрозділи ДСНС та працівники Держліс -

агентства докладають величезних зусиль у боротьбі з пожежами в екосистемах.
Мінекоенерго доєдналося до проєкту-челенджу Лабораторії інноваційного розвитку

ПРООН та Центру розвитку інновацій, запущеного 25 березня 2020 року “Не пали –
компостуй” для відповідальних громад, які прагнуть ефективно запобігати випалюван-
ню стерні, опалого листя, органічних та інших садових і сільськогосподарських відхо-
дів у своїх спільнотах.

Завдання проєкту:Завдання проєкту:
• дослідження успішного досвіду запобігання спалюванню органіки;
• популяризація практики компостування відходів як альтернативи їх спалюванню;
• надання громадянам можливості моніторити пожежі в екосистемах у режимі реаль-

ного часу на основі супутникових та даних, зібраних учасниками проєкту. 
Пілотний проєкт розрахований на два місяці.
Що отримають громади від участі в проєкті?Що отримають громади від участі в проєкті?
• Можливість моніторингу пожеж на території громади в режимі, близькому до

реального часу на основі даних НАСА (Національного управління США з аеронавти-
ки і дослідження космічного простору).

• е-рішення щодо:
• ретроспективного аналізу пожеж у громаді за останні 3 роки на основі супутни-

кових даних (аналіз свідчить, що близько 80% підпалів у окремих громадах пов -
торюються на тих самих місцях);

• даних місцевого моніторингу, проведеного активістами громади.
• Консультаційну та експертну підтримку щодо використання даних НАСА та е-

рішень, ефективних шляхів запобігання палінню, екологічних способів утилізації орга-
нічних відходів, зокрема компостування.

• Комунікаційну підтримку щодо відмови від практики паління та переходу до ком-
постування (матеріали для інформування та залучення мешканців, місцевого бізнесу
тощо).
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• Зміцнити імідж громади як екологічно відповідальної серед інших громад, Уряду,
інвесторів, міжнародних партнерів, у медіа тощо.

етапи проєкту.етапи проєкту.
Пілотний проєкт розрахований на два місяці і включає такі етапи:
• прийом заявок від громад – до 14 квітня 2020 року;
• оголошення пілотних громад – 20 квітня 2020 року;
• квітень-травень 2020 року – проведення заходів у громадах;
• червень 2020 року – аналіз результатів і даних, зібраних громадами, а також супут-

никових даних; підбиття підсумків щодо практик у пілотних громадах та комунікація
результатів проєкту.

Упродовж квітня-травня 2020 року громади-учасниці мають мобілізувати мешканців,
домогосподарства та бізнес для участі в проєкті, щоб спільними зусиллями знизити
кількість пожеж на території своїх громад.

На початку червня 2020 року організатори проєкту проведуть аналіз результатів
запобігання весняним підпалам та відзначать найбільш активні та інноваційні громади
заохочувальними відзнаками. Також буде проводитись збір інформації про успішний
досвід подолання згаданих проблем, який враховуватиме як дані супутникового моні-
торингу, так і дані, внесені місцевими волонтерами.

Компостування як альтернатива палінню.Компостування як альтернатива палінню.
Під час дослідження практики паління сухостою та органічних відходів, представни -

ки Лабораторії ПРООН спілкувалися з представниками громад та дійшли висновку,
що компостування органічних відходів – один із найбільш дієвих і екологічно свідо-
мих способів зменшити кількість спалювання в громадах і, можливо, найактуальніший
для українських реалій. Тому частина проєкту сфокусована на темі компостування.

В Україні вже існують практики успішного і економічно-обґрунтованого компосту-
вання. Компостування не тільки запобігає утворенню шкідливих парникових газів на
звалищах, але й допомагає задовольнити потребу громад у добривах для садового гос-
подарства, а також підсипці, матеріалах для ландшафтних робіт тощо.

Розуміючи обсяг наявних потужностей та нагальні потреби, керівники проєкту
можуть встановити взаємозв'язки між тими, хто має органічне сміття (харчові відхо-
ди, залишки врожаю) та тими, хто вже компостує і готовий прийняти більше матеріа-
лу для компостування, або тими, хто зацікавлений в отриманні органічних добрив.
Представників Лабораторії ПРООН цікавлять усі види компостерів: для власного
садівництва, будинкові, для спільноти і муніципальні, ті, які є частиною агровироб-
ництва, тощо.

Громади запрошуються поділитися своїм досвідом.
Підтримка учасників проєктуПідтримка учасників проєкту
Протягом проєкту громади-учасниці отримуватимуть:
• комунікаційну підтримку (інформаційні матеріали, постери, рекомендації); 
• технічні консультації щодо аналізу супутникових даних та роботи з картами;
• можливість обміну досвідом з іншими громадами-учасницями. 
У разі виникнення додаткових питань, можна зв'язатися:
• з організаційних питань – e-solutions@cid.center
• з технічних питань (робота з мапою і внесенням даних) – gis@cid.center
• Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН в Україні – acclab.ua@undp.org
Враховуючи ситуацію з поширенням COVID-19 та введенням карантину, усі кон-

сультації по проєкту будуть здійснюватися дистанційно.

ІНФоРМаЦІЯ
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