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Для вирішення проблем реінжинірингу зрошувальних систем авторами роботи 
проаналізовано можливі шляхи залучення інвестицій для виконання Національної 
стратегії розвитку Таджикистану і визначено, що фінансування реформи 
водогосподарського комплексу у сфері меліорації та іригації земель має здійснюватися 
із залученням коштів державного бюджету, водокористувачів, бізнесових структур, 
органів місцевого самоврядування та іноземних партнерів з розвитку. 
Ключові слова: водний менеджмент; іригаційна мережа; водогосподарський комплекс; 
реформи; водокористувачі; інвестиційні механізми; сталий розвиток; модель управління. 

 

Для решения проблем реинжиниринга оросительных систем авторами работы 
проанализированы возможные пути привлечения инвестиций для выполнения 
Национальной стратегии развития Таджикистана и определено, что финансирование 
реформы водохозяйственного комплекса в сфере мелиорации и ирригации земель 
должно осуществляться с привлечением средств государственного бюджета, 
водопользователей, бизнес-структур, органов местного самоуправления и иностранных 
партнеров по развитию. 
Ключевые слова: водный менеджмент ирригационная сеть; водохозяйственный комплекс; 
реформы; водопользователи; инвестиционные механизмы; устойчивое развитие; модель 
управления. 

 

To solve the problems of irrigation systems re-engineering, authors analyzed possible ways of 
attracting investment for the implementation of the Tajikistan National development strategy 
and determined that the financing of the reform of the water management complex in the  
area of land reclamation and irrigation should be carried out with the involvement of state 
budget, business and water resources local self-government bodies and foreign development 
partners. 
Keywords: water management; irrigation network; water complex; reforms; water users; 
investment mechanisms; sustainability; management model. 

 

Республіка Таджикистан (РТ) увійшла до списку країн із найшвидшими темпами 
зниження рівня бідності. Так, за останні 20 років рівень бідності знизився з 83% у 1999 році 
до 27,4% в 2018 році [7], що стало можливим за рахунок розпаювання і передачі у власність 
земель сільськогосподарського використання, у т.ч. із зрошувальною мережею, понад 
75 тисячам домогосподарств. Однак, для сталого поступального розвитку агропромислового 
комплексу держави необхідно здійснити капітальний ремонт, технічну й технологічну 
модернізацію іригаційно-дренажної мережі, насосних станцій, водорозподільчих 
гідротехнічних споруд і провести облаштування водомірних споруд. 
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В 2015 році площа земель з регулярним зрошенням не перевищувала 515 тис. га і 
порівняно з 1990 роком скоротилась на 27,5%, а зрошуване землеробство РТ повернулося 
майже на 50 років назад, а за врожайністю окремих культур – до рівня середини 50-х років 
ХХ століття [1]. 

Реформування водогосподарського сектору економіки РТ потребує підвищення 
ефективності управління і створення умов для сталого розвитку агропромислового 
комплексу, отримання економічного ефекту при господарюванні на зрошуваних землях 
шляхом запровадження механізмів інвестиційного забезпечення модернізації та відтворення 
іригаційно-дренажної мережі та реінжинірингу зрошуваних земель. 

Важливого значення дослідженню проблем сталого розвитку водогосподарського 
комплексу (ВГК) надавали українські вчені: І. Андрощук, В. Голян, Л. Кожушко, 
Л. Левковська, В. Мандзик, В. Окорський, М. Хвесик [2-4] та зарубіжні дослідники, зокрема 
А. Бобоєв, С. Камолов, А. Курбонов, З. Назіров, Я. Пулатов, Х. Ходжиєв [5] й інші. Ними  
розглядалися питання формування системи управління водними ресурсами, механізмів та 
особливостей втілення в практику господарювання інвестиційного забезпечення розвитку 
зрошуваного землеробства, цілісної інвестиційно-інноваційної системи управління 
зрошувальними системами, реінжинірингу меліорованих земель.  

Основою методології досліджень є базові положення теорії зрошувальних меліорацій 
та інвестиційного менеджменту. Для досягнення поставленої мети використано загальні та 
спеціальні наукові методи: аксіоматичний; економіко-статистичний та інституціональний 
аналізи для обґрунтування доцільності відновлення потенціалу зрошуваних земель з метою 
забезпечення населення РТ продуктами харчування та подолання бідності в країні. 
 Інформаційну базу дослідження становлять статистичні дані Міністерства фінансів РТ і 
Міністерства енергетики та водних ресурсів, наукові праці вітчизняних й іноземних вчених, 
матеріали періодичних видань тощо. 
 Серед основних завдань, що вирішувалися авторами даної роботи було: 
а) встановлення причин низької ефективності сільськогосподарського виробництва на 
зрошуваних землях; б) визначення напрямків та основних шляхів і методів вирішення 
проблем з інвестуванням проектів направлених на реінжиніринг іригаційно-дренажної 
мережі та підвищення родючості зрошуваних земель.  

Виконаний аналіз свідчить, що для проведення цілого комплексу заходів з 
реінжинірингу іригаційно-дренажної мережі та відновлення родючості зрошуваних земель 
необхідно реалізувати ряд державних програм, спрямованих на створення сприятливого 
інвестиційного клімату. Основними напрямами і програмами вирішення проблем з 
відновлення високої родючості зрошуваних земель та інвестиційного забезпечення 
модернізації іригаційно-дренажної мережі й гідротехнічних споруд мають стати: 
1) створення можливостей для Асоціацій водокористувачів (АВК) отримувати кредити в 
державних та комерційних банках під заставу основних засобів як внутрішньогосподарської, 
так і міжгосподарської іригаційно-дренажної мережі; 2) надання органам місцевого 
самоврядування законодавчої можливості для випуску цінних паперів під заставу земельних 
ділянок разом із зрошувальною мережею; 3) стимулювання землекористувачів до 
вирощування на зрошуваних землях високопродуктивних і високорентабельних 
сільськогосподарських культур, таких, як бавовник, технічні, овочеві та зернові культури; 
4) сприяння залученню іноземних інвестицій в реалізацію проєктів направлених на 
запровадження водозберігаючих екологічно безпечних технологій тощо (рисунок). 

Для залучення необхідних фінансових ресурсів направлених на реалізацію проектних 
заходів з проведення реформи ВГК, які охоплюють різні напрями управління водними 
ресурсами у сфері іригації та дренажу необхідно здійснити: 
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� покращення матеріально-технічної бази та фінансового потенціалу вітчизняних 
організацій і водокористувачів за рахунок державного бюджету; 

� створення бази даних та інформаційної системи Інтегрованого управління водними 
ресурсами (ІУВР); 

� розширювати міжнародне співробітництво з реформування галузі водного 
господарства; 

� забезпечити участь водокористувачів і громадянського співтовариства в процесах 
сталого розвитку, використання й охорони водних ресурсів; 

� залучення партнерів з розвитку і донорів до реалізації програми реформ ВГК [6]. 

Рисунок. Інвестиційне забезпечення реінжинірингу зрошувальних систем РТ 

 
За прогнозними розрахунками Азійського банку розвитку на проведення капітальних 

ремонтів, відновлення іригаційно-дренажної мережі, запровадження водозберігаючих 
технологій зрошення, таких як краплинне зрошення, придбання нової дощувальної техніки 
та насосно-силового обладнання, покращення меліоративного стану зрошуваних земель і 
запровадження в експлуатацію зрошувальних систем новітніх технологій водного 
менеджменту на засадах сталого розвитку економіки РТ необхідно залучати власні кошти, 
іноземні інвестиції та кошти донорських організацій в обсязі понад 96,0 млн доларів США на 
рік [4]. 

Реформа ВГК Таджикистану головним чином буде підтримуватися міжнародними 
організаціями і має важливе політичне значення для партнерів з розвитку. Починаючи з 
2015 року партнери з розвитку реалізують конкретні проекти, які передбачають 
фінансування відновлення і реконструкцію інфраструктури зрошувальних систем, у тому 
числі, розвиток  системи управління водогосподарською галуззю шляхом запровадження 
передового досвіду системи водного менеджменту [2; 4]. 

Бюджетне фінансування Інвестиційної програми з реформування ВГК РТ у сфері 
іригації земель на період 2020–2025 роки буде здійснюватися шляхом цільового виділення 
відповідних коштів Агентством меліорації та іригації (АМІ). Залучення коштів також буде 
проводитись шляхом створення фондів АВК за обслуговування іригаційної та колекторно-
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дренажної мережі і плати за воду. Згідно Програми реформи водогосподарської галузі 
прогнозується фінансування Інвестиційної програми на період 2020–2025 роки загальним 
обсягом близько 430 млн сомоні, в т. ч. за рахунок республіканського бюджету, бюджетів 
органів місцевого самоврядування і коштів фондів створених АВК – 105 млн сомоні, та 
коштів, які буде інвестовано міжнародними організаціями і партнерами з розвитку та 
донорами за проєктними заходами орієнтовно в сумі 325 млн сомоні [6].  

Програма реформи водогосподарської галузі Таджикистану передбачає проведення 
кардинальних реформ шляхом створення  і реалізації системи водного менеджменту через 
зміну організаційної структури ВГК, вдосконалення нормативно-правової бази (наприклад, 
перегляд і прийняття нової редакції Водного кодексу) та в інших сферах. Прямих позитивних 
економіко-еколого-соціальних результатів від реалізації проектних заходів буде досягнуто за 
рахунок збільшення валових зборів урожаїв сільськогосподарських культур, росту зайнятості 
та збільшення доходів громадян. Супутніми позитивними результатами стануть скорочення 
рівня бідності та підвищення медико-санітарних умов проживання і здоров’я населення 
Республіки Таджикистан. 

Міністерству енергетики і водних ресурсів, АМІ та Комітету з охорони оточуючого 
природного середовища, в співробітництві з АВК необхідно провести інвентаризацію усієї 
інфраструктури іригаційно-дренажної мережі та гідротехнічних споруд на ній і розробити 
загальнодоступну систему ІУВР РТ. Також розробити і затвердити адекватну методику 
формування тарифів для  поступового підвищення плати за воду для зрошення до рівня 
компенсації затрат на протязі чітко визначеного періоду часу. Передбачити надання 
фінансової підтримки фермерам для оплати за воду для зрошення та експлуатацію 
іригаційної мережі за тарифами, що забезпечують компенсацію затрат протягом перехідного 
періоду. Підтримувати програму із облаштування гідрометричних постів, обладнаних 
приладами обліку об’ємів води, що подається  в магістральну міжгосподарську зрошувальну 
мережу, і об’ємів води, що використовується у внутрішньогосподарських зрошувальних 
системах. 

Таким чином, програмою реформи водогосподарської галузі Таджикистану [6] 
передбачено проведення кардинальних реформ шляхом створення і реалізації системи 
водного менеджменту через зміну організаційної структури ВГК, реінжинірингу 
меліорованих земель для запровадження водозберігаючих технологій і підвищення 
енергоефективності іригаційних систем, особливо для систем з механічним водопідйомом. 
 Фінансування реформи галузі водного господарства протягом реалізації програми буде 
здійснюватися за рахунок: 1) залучення коштів водокористувачів, бізнесових структур, 
органів місцевого самоврядування; 2) централізованого бюджету відповідних міністерств і 
відомств; 3) фінансування за рахунок партнерів з розвитку, серед яких на даний час є такі 
організації: Світовий банк, Азійський банк розвитку, Швейцарська організація з розвитку і 
співробітництва, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський Союз, 
Координаційна рада донорів з розвитку Таджикистану, Програма розвитку ООН (ПРООН). 
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