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Щороку у треті вихідні вересня (цього року 19 вересня) світова екологічна спільнота орга-
нізовує масштабні прибирання та проводить екологічний івент у рамках «Міжнародного дня«Міжнародного дня
чистих берегів»чистих берегів» (International Clean Beach day).

Однією з масштабних екологічних проблем сьогодення є забруднення побутовим сміттям
річок, морів та океанів. Результати багатьох досліджень свідчать про те, що для розкладання
паперу необхідно близько 5-10 років, для банки з-під консервів – 90 років, а для розкладання
пластмаси не меньше 500 років. Термін їх розкладання у воді збільшується в багато разів і
навіть точно невідомий. Поліетиленові пакети, які плавають у воді, спричинюють масову заги-
бель риб і птахів. З пластика, під час розкладання його в навколишнє середовище, виділяють-
ся токсичні речовини, які отруюють ґрунт і воду. 

Цього дня на узбережжях річок, морів та океанів проводяться акції для попередження
забруднення водних ресурсів побутовими відходами. 

З кожним роком цей захід набуває все більшої популярності. Ініціатива з прибирання бере-
гів була започаткована членами громадської організації «Збереження океану» (Ocean
Conservancy) у 1986 році. Наразі проблема засмічення побутовим сміттям річок, морів та океа-
нів набрала глобальних масштабів. Тому свідомі громадяни по всьому світу у цей день долу-
чаються до глобального прибирання планети, щоб не лише зменшити кількість сміття, але й
подати приклад іншим.

Необхідно зупинити перенос сміття водними шляхами та постійно прибирати береги водойм. 
19 вересня працівники водогосподарських організацій на чолі з керівниками галузі долучи-

лись до цієї екологічної акції і завзято та відповідально виконали значні обсяги робіт з при-
бирання сміття та непотребу на берегах українських водойм.

ПаМ’ятайМо: Майбутнє наших водойМ – у наших руках!ПаМ’ятайМо: Майбутнє наших водойМ – у наших руках!

#яприбрав_твоячерга2020

#Міжнароднийденьчистихберег ів2020
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19 вересня співробітники Деснянського басейнового управління водних ресурсів
традиційно взяли участь у великому прибиранні, приуроченому до Міжнародного дня
чистих берегів. 

Ці екологічні івенти засновано задля привернення уваги населення до проблеми
засмічення навколишнього середовища загалом, та водних об’єктів, зокрема. 

Адже все частіше на природних об’єктах та територіях об’єктів біля водойм можна
побачити наслідки перебування людини, на кшталт пакетів, пляшок тощо. Від чого
потерпають не лише прилеглі території, а й самі річки, озера, моря.

Відтак зростає необхідність боротися з цією проблемою шляхом популяризації еко-
логічно-свідомого способу життя. 

Цьогоріч до прибирання, приуроченого
до Міжнародного дня чистих берегів, у
Чернігові долучилися: перший заступник
Міністра захисту довкілля та природних
ресурсів України Богдан Боруховський,
заступник голови Чернігівської ОДА
Олександр Савченко, співробітники Дес -
нянського БУВР, представники Депар -
таменту екології та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрації, пред-
ставники Державної екологічної інспекції у
Чернігівській області, представники
Управління Державного агентства рибного
господарства у Чернігівській області та

Деснянське БУВР



актУаЛЬнІ питаннЯ гаЛУЗІ

інші небайдужі громадяни. 
Спільними зусиллями з берегів річки Стрижень поблизу регіонального ландшаф-

тного парку Ялівщина було зібрано понад 6 тисяч літрів сміття, серед якого скляні та
пластикові пляшки, предмети побуту та деталі одягу, різного роду пластикові вироби
тощо. Така кількість сміття – ознака безвідповідально ставлення людей до оточуючо-
го середовища. Проте позитивним є те, що з кожним роком все більше людей долу-
чаються до подібних акцій, що сприяє зменшенню негативних наслідків від засмічення.

Колектив Деснянського басейнового управління водних ресурсів 
щиро вдячний кожному, хто приєднався до цієї корисної та шляхетної акції.

Впевнені – разом ми здатні змінити світ на краще, адже цей процес 
починається зі змін в кожному з нас!
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Працівники Дністровського басейнового управління водних ресурсів, державний
секретар Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, голова Держліс -
агентства, керівництво ОДА, керівництво і працівники Дністровського БУВР, управ-
ління екології та природних ресурсів, лісового та мисливського господарства, військові
та небайдужі громадяни 19 вересня вийшли на береги річок Івано-Фран ківщини на
шести локаціях, щоб зробити їх чистими: •р.Бистриця Солотвинська (с.Старий Ли -
сець, Тисменицький р-н); •правий берег р.Дністер (с.Побережжя, Тисменицький р-н);

•р.Дністер (с.Шевченкове, Галиць -
кий р-н); •р.Лімниця (с.Пукасівці,
Галицький р-н); •правий берег
р.Прут (біля мосту, с.Нижній Вер -
біж, Коломийський р-); •р.Прут (смт
Заболотів – с.Хлібичин, Снятинсь -
кий р-н). Через поширення коронаві-
русу значно зросла кількість однора-
зових предметів, які швидко пере-
творюються на сміття, потрапляють
на береги річок, озер і навіть у
водойми. 

Державний секретар Міністерства
захисту довкілля та природних ре -
сурсів України Євдокія Ярова заува-
жила, що кожен має замислитися

Дністровське БУвр



актУаЛЬнІ питаннЯ гаЛУЗІ
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ

про шкоду, якої він завдає природі, коли залишає сміття на берегах річок.
“Ми самі наносимо шкоду природі. І якщо не зупинимося і не зрозуміємо, що природу

треба берегти, у нас станеться екологічна катастрофа. Сьогодні такий день, коли
спільнота всього світу прибирає природу. Закликаємо всіх долучатися і зробити хоч
маленькі кроки, щоб зберегти природу і достукатися до людей, які засмічують її”, –
підкреслила Євдокія Ярова.

У свою чергу, очільник Дністровського БУВР Роман Михайлюк наголосив на важ-
ливості збереження берегів водойм чистими.

“Річки несуть сміття в моря і океани. Проблема є глобальною. Сьогодні ми з пред-
ставниками Міндовкілля, Агентства лісових ресурсів, керівництвом ОДА, водниками,
військовими, місцевими мешканцями зібралися, щоб прибрати берег Бистриці. Для цього
потрібно не так вже й багато часу, а виграє від цього не лише природа, але й кожен з
нас. Адже всім нам для життя потрібна чиста вода”.

В акції взяли участь 90 учасників, які зібрали 183 мішки сміття, вагою понад 3,7
тонни. Зокрема, на річці Бистриця Солотвинська (с.Лисець, Тисменицький р-н) зіб-
рано 1,5 тонн сміття; на правому березі річки Дністер (с.Побережжя, Тисменицький
р-н) – 0,6 т; на річці Дністер (с.Шевченкове, Галицький р-н) – 0,05 т; на правому бере-
зі Прута (с.Нижній Вербіж) – 1,3 т; на річці Лімниця (с.Пукасівці, Галицький р-н) –
0,17 т; на річці Прут (смт Заболотів, Снятинський р-н) – 0,1 тонни сміття. 

Найактивніші учасники акції отримали приємні подарунки.
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Працівники Басейнового управління водних ресурсів Західного Бугу та Сяну та
водогосподарських організацій Львівської області долучилися до масштабного еколо-
гічного івенту “Міжнародний день чистих берегів”. 

Спільно з водогосподарниками берег Трускавецького ставка (між містами
Трускавець та Борислав) прибирали: заступник міністра з питань цифрового розвит-
ку, цифрових трансформацій
та цифровізації Міністерства
захисту довкілля та природ-
них ресурсів України Руслан
Стрілець, представники облас-
ті, департаменту екології та
природних ресурсів ЛОДА, еко-
логічної інспекції, місцевої
влади та громадськості.

Також в цей день було при-
брано прибережні захисні
смуги Гамаліївського водосхо-
вища (с.Гамаліївка, Пустоми -
тівський р-н); річок Свиня
(м.Жовква) і Західний Буг (в
межах м.Сокаль та за межами
с.Забужжя).

Під час акції було зібрано
понад 1,5 тонни сміття.

БУВР Зах ідного БУгУ та СянУ
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р.Дністер,
с.Ралівка

р.Топільничанка, с.Топільниця,
Старосамбірський р-н 

Працівники Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра долучи-
лись до екологічного івенту “Міжнародний день чистих берегів-2020”.

На березі річки Конка, біля “0 км Дніпра” у м.Гола Пристань Херсонської області в
акції взяли участь: Олексій Кузьменков, перший заступник Голови Державного агент-
ства водних ресурсів України; Дмитро Бутрій, перший заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації; Олександр Бабич, голова міста Гола Пристань;
Олексій Чачібая, директор НПП “Нижньодніпровський”; Володимир Білий, директор
ТОВ “НВП “5 елемент”; Михайло Зайцев, директор Департаменту енергетики та еко-
логії Херсонської державної адміністрації та місцеві мешканці. 

Місце для проведення акції було вибрано не випадково – адже саме у гирлі річки
накопичується зазвичай найбільша кількість побутового сміття, яку вниз за течією
несуть води. 

Для Херсонщини, де особливо розуміють цінність води, наявність її в достатній
кількості завжди мала надзвичайне значення. Тому всі небайдужі херсонці разом із
сім’ями та друзями взяли участь у екотолоці та розчистили улюблені місця відпочин-
ку біля водойми. 

БУВР нижнього ДніпРа
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Прибирання відбулося з дотриманням карантинних вимог. Всі учасники були за -
безпечені необхідним приладдям, масками, рукавичками та зберігали соціальну дис-
танцію.

Екологічна акція #яПрибрав_твояЧерга2020 має глибоке суспільне значення, адже
об’єднує громадянське суспільство та органи державної влади у вирішенні питань
поводження з відходами та одночасно сприяє розвитку екологічної культури в
Україні.

бУвр р ічки п івденний бУг
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Працівники Басейнового управління водних ресурсів
річки Південний Буг спільно з Департаментом агро-
промислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької обласної державної адміністрації 18 вересня
прибрали берег Південного Бугу в районі Сабарівської
ГЕС, а 19 вересня – півострова “Бригантина” та терито-
рії поблизу пляжу “Хімік”. До акції долучилось понад
120 учасників із різних організацій та містяни.

Участь в екологічній акції взяв в.о. голови Дер жавного
агентства рибного господарства України Баздуганов
Олег Сергійович та представники Вінницької міської
ради, Вінницької ОДА, Червоного Хреста, різних громад-
ських організацій.

Працівники експлуатаційних дільниць БУВР Пів -
денного Бугу провели прибирання у містах Тульчин,
Бершадь, Ямпіль.



Колектив Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет спільно
з підпорядкованими організаціями, а також з представниками Управління екології та
природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецького рибо -
охоронного патруля управління Державного агентства рибного господарства у
Чернівецькій області, сільських рад та шкіл сіл Кормань і Михалкове (Сокирянський
район) взяли участь у заходах з прибирання берегів річок Дністер, Прут та Сірет на
території Чернівецької області. 

Цього року акція відбувалась із дотриманням усіх карантинних вимог та правил тех-
ніки безпеки.

Заходи проходили у басейні р.Дністер: •м.Новодністровськ, села Кормань, і Непо -
ротово, урочище
“ В и ш н е в е ” ,
с.Ломачинці (Соки -
рянський р-н);
• с . В о р о н о в и ц я ,
с м т К е л ь м е н ц і
(Кельменецький р-
н); •с.Анадоли (Хо -
тинський р-н); у
басейні р.Прут:
•м.Чернівці; •м.Но -
воселиця (Ново -
селицький р-н);
•м.Вижниця, •с.Ба -
нилів, •с.Слобода
Банилів (Вижниць -
кий р-н); •смт Не -
полоківці (Кіцман -
ський р-н); у басей-
ні р.Сірет: •м.Сто -
рожинець (Сторо -
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В рамках екологічного
івенту “Міжнародний день
чистих берегів” Басей-
новим управлінням вод-
них ресурсів річок При-
азов’я було організовано
прибирання берега річки
Дніпро поблизу будівель-
но-господарського гіпер-
маркету “Епіцентр” у м.За -
поріжжя.

У заході взяли участь:
представники Державної
служби геології та надр
України та облдержадмі-
ністрації, працівники Віль -
нянського МУВГ, студент-
ська молодь, небайдужі міс-
цеві жителі та члени різ-
них громадських органі -
зацій. 

Із вступним словом на
початку екологічної акції
виступив голова облдерж -

жинецький р-н); •с.Просіка (Глибоцький р-н); •села Лукавці та Лопушна (Виж -
ницький р-н).

У заходах взяли участь 209 осіб. Було зібрано 545 мішків сміття, загальна вага яких
склала майже 9 тонн.

БУВР Р ічок ПРиазоВ ’я 
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адміністрації Боговін Віталій Вікторович.
Захід проводився з дотриманням карантинних обмежень. Усі учасники еко-івенту

були забезпечені інвентарем та засобами індивідуального захисту. 
Територія прибирання була розподілена на ділянки.
В ході акції були зібрано та вивезено 303 мішки зі сміттям і очищено близько 15 га

прибережної території.
Учасники акції показали, як потрібно дбати про чистоту рідного міста, його приро-

ду і водойми.
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Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього
Дунаю проведено масштабну інформаційну кампанію до Міжнародного дня чистих
берегів спільно з усіма природоохоронними організаціями Одещини. Інформаційними
майданчиками стали дві найбільші річки Одещини: Дунай і Дністер. Не випадково
саме на берегах цих річок проходили толоки і було зібрано сотні мішків сміття.

Під час проходження літнього паводку багато пластику та іншого сміття з басейну
р.Дністер вниз за течією припливло до Одеської області і залишилось у розгалуженій
мережі проток і єриків. Чарівна річка Турунчук і Дністровські плавні перебувають у
полоні пластику. Прибрати сміття з єриків можливо тільки з води. Тому вранці 19
вересня на березі річки Турунчук (біля села Яськи Біляївського р-ну) стартувала дво-
денна “Толока на каяках” за участю: заступника міністра Міндовкілля України
Михайла Хорєва, водогосподарників, представників екологічних організацій та органів
місцевої влади, спортсменів клубу Kayak Point, науковців, журналістів та небайдужих
громадян. Всі разом вони долучились до великого прибирання Дністровського межи-
річчя Дністер-Турунчук.

Протягом двох днів свідомі еко-туристи збирали сміття на Дністрі, пропливши на
каяках кілька десятків кілометрів.

Еко-активісти рятували водойми від засмічення – прибирали береги. Спеціалісти
лабораторії БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю відбирали проби води
для визначення вмісту забруднюючих речовин. 

Другою локацією для збору сміття та інформаційної кампанії стало м.Вилкове, роз-
ташоване в українській частині дельти Дунаю. Це останній населений пункт на бере-
гах Дунаю перед його впадінням до Чорного моря. Тому саме тут Басейнове управ-
ління разом з Басейновою радою Нижнього Дунаю, ГО Центр сталого розвитку
“Потенціал Придунав'я” та багатьма іншими організаціями провели акцію “Велике
прибирання”. До акції долучилися місцеві стейкхолдери та активісти. Спільними

БУВР Р ічок ПРичоРномоР'я

та нижнього ДУнаю



зусиллями з берегів Дунаю було зібрано
величезну кількість сміття, яке Дунай вже
не понесе до Чорного моря.

З нагоди проведення Міжнародного дня
чистих берегів фахівці підвідомчих управ-
лінь БУВР річок Причор номор'я та ниж-
нього Дунаю прибрали території прибе-
режних захисних смуг Хаджибейського
лиману (між селами Нерубайське та
Алтестове, Біляївський р-н), Чорного
моря (Білгород-Дністровський р-н),
р.Дністер (с.Маяки, Біляївський р-н),
р.Дунай (м.Кілія), водосховища Ялпуг
(м.Болград), водосховища Кагул (с.Нагір -
не, Ренійський р-н), Дмитрівського та
Нерушайського водосховища (Татар -
бунарський р-н), р.Скуртянка (смт Ові -
діополь), р.Кучурган (м.Роздільна, смт За -
харівка, смтВеликомихайлівка), р.Ягорлик
(смтОк ни), р.Тилігул (смт Березівка та
м.Ананьїв), р.Чичиклія (смт Любашівка),
р.Савранка (смт Саврань), Обжильський
та Сара жинський ставки (Балтський р-н),
р.Репіда (Ізмаїльський р-н). 

В екологічних заходах взяли участь учні
та викладачі навчальних закладів Адамів -
ської ЗОШ та Мошашівського НВК
(Білгород-Дністровський р-н); Кодимського
професійно-технічного аграрного училища;
Березівського училища ВПТУ-19; Березів -
ського аграрного ліцею; Ананьївського рай-
онного центру позашкільної освіти та
виховання Ананьївської районної ради
Одеської області; КОНЗ Куяльницький
ЗЗСО I-III ступенів та КОНЗ Ново -
селівський I-III ступенів (Подільський р-н).
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Засновник клубу Kayak Point
Олександр Кушнір на човні,
створеному зі сміття, 
вилученого з річки Турунчук

Толока на каяках на р.Турунчук



Загалом в екологічних ак -
ціях взяли участь 422 учасни-
ки, зібрано 615 мішків сміття
ємністю 30-35 літрів.

Численні акції, проведені в
рамках Дня чистих берегів,
виявили величезну кількість
пластику як на берегах, так і
безпосередньо у водоймах.
Забруднення водойм пласти-
ком призводить до важких
наслідків забруднення мікро-
пластиком. 

“Мікропластик вважають
одним із головних забруднюва-
чів XXI століття”, – зазначи-
ла Олена Марушевська, експерт

міжнародного проекту EMBLAS-
plus, яка презентувала дослідження
щодо вмісту мікропластику в
Дунаї. В Україні, як і у світі, доне-
давна його вміст взагалі не визна-
чався, а його вимірювання не вхо-
дило до жодної з програм моніто-
рингу довкілля. Однак, наразі Ук -
раїна спільно з країнами ЄС роз-
почала дослідження його вмісту.
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актУаЛЬнІ питаннЯ гаЛУЗІ

ЧистоФЕСТ «Чистий берег Дінця»
вже п’ятий рік поспіль запросив друзів
Сіверського Дінця на масштабну ЕКО -
толоку у Святогірську. 

19 вересня 2020 року його учасники
долучились до мільйонів ЕКОактивних
людей в усьому світі, які цього дня
вийшли на акцію, приурочену до Все -
світнього дня прибирання та Міжна -
родного дня чистих берегів. 

Організатори ЧистоФЕСТу – Сівер -
сько-Донецьке басейнове управління
водних ресурсів та громадська органі-
зація «Сіверський Донець – відроджен-
ня» запропонували його учасникам
очистити від сміття святогірський

берег Сіверського Дінця – найбільшої річки Сходу України та основної водної арте-
рії Донбасу. І своїми реальними діями привітати наш Донець зі святом – Днем
Сіверського Дінця, що відзначається 21 вересня.

А тих, хто не мав змоги долучитись до ЕКОтолоки у Святогірську особисто (через
відстань чи карантинні обмеження), закликали вийти цього дня до улюбленого місця
відпочинку, чи просто найближчої водойми, де зазвичай відпочивають «любителі при-
роди», і провести своє «велике прибирання». 

с іверсько-донецьке бУвр
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Адже через низьку ЕКОкультуру відпочивальників на берегах водойм накидана
велика кількість пластикових і скляних пляшок з-під напоїв, вологі серветки, однора-
зовий посуд, обгортки з-під їжі та тютюнових виробів, целофанові пакети і консервні
бляшанки, а іноді трапляються залишки зношеного одягу та взуття, дитячі підгузки,
гумові вироби і цьогорічний тренд – медичні маски. Окрім суто естетичного недбаль-
ства, усе це сміття справляє шкідливий вплив на довкілля і в тому числі на водні
ресурси. 

Фотографії ДО та ПІСЛЯ прибирання було запропоновано викладати до соціаль-
них мереж із хештегами #ЯприбравТвояЧерга, #ЧистийБерегДінця,
#МіжнароднийДеньЧистихБерегів або #ЗробимоУкраїнуЧистоюРазом, щоб не тільки
показати масштаби цьогорічного ЕКОівенту, але й спонукати інших громадян до



добрих справ на благо природи і кращого майбутнього.
Цьогорічний ЧистоФЕСТ «Чистий берег Дінця», як і сотні інших великих і малих

прибирань по всій Україні, пройшов під егідою Міністерства захисту довкілля та при-
родних ресурсів України за сприяння обласних державних адміністрацій. А представ-
ники Міндовкілля здійснили польові виїзди на місця проведення наймасштабніших
ЕКОакцій, щоб практично підтримати ЕКОакти -
вістів та власноруч прибрати береги водних артерій
держави.

На ЕКОтолоку до Святогірська завітав заступник
міністра захисту довкілля та природних ресурсів
України Олександр Краснолуцький. Звертаючись до
учасників ЧистоФЕСТу «Чистий берег Дінця», він
висловив сподівання, що після такої масштабної акції
«наша країна стане трохи чистішою».

Прибирати за собою, викидаючи сміття до сміт-
ника, а не залишати його на місці свого відпочинку
закликали всіх і учасники прибирання. Адже тільки
так можна попередити забруднення водойм та лісо-
вих масивів побутовими відходами і подбати про
наше спільне майбутнє вже сьогодні! 

За підсумками ЕКОтоло -
ки у Святогірську: прибрано
близько 5 км прибережної
захисної смуги уздовж ліво-
го берегу Сівер ського Дінця,
зібрано майже півтонни
сміття, участь у заході взяли
понад 150 осіб. 

Кожен з учасників заходу
отримав пам’ятну наліпку
«#ЯприбравТвояЧерга» та
мав можливість побачити
талановиті виступи творчих
колективів Слов’янська з
нагоди Дня Сіверського
Дінця 2020. 
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Працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса та міжрайонних
управлінь водного господарства за участю міністра захисту довкілля та природних
ресурсів України Романа Абрамовського та голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова
19 вересня 2020 року взяли участь в акції “Велике прибирання” берегів. Акція прохо-
дила на р.Тиса поблизу села Теково (Виноградівський р-н).

Метою даного заходу було попередження засмічення твердими побутовими відхо-
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бУвр р ічки тиса



дами водних об’єктів. До проведення акції також долучились представники органів
місцевого самоврядування, школярі та небайдужі громадяни.

Заходи проведені на таких водних об’єктах басейну річки Тиса (локаціях): •річка
Тиса – села Теково і Гетиня, Виноградівський р-н); с.Крива (Хустський р-н); м.Тячів
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До екологічного заходу “Міжнароднийденьчистихберегів-2020” долучились началь-
ник МОЗМ дніпровськихводосховищ ЮрійБукрєєв,працівникиофісутаексплуата-
ційнихдільниць,підвідомчихорганізаційтапредставникиПереяславськоїміськоїради
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(Тячівський р-н); м.Рахів, с.Ділове та смт Великий Бичків (Рахівський р-н); •річка
Лазещина – смт Ясіня (Рахівський р-н); •річка Боржава – с.Великі Ком’яти
(Виноградівський р-н), села Великі та Нижні Береги (Берегівський р-н); •річка
Сальва – м.Виноградів (Виноградівський р-н); •річка Хуст – м.Хуст (Хустський р-н);
•річка Вича – с.Неліпино (Свалявський р-н); •річки Латориця та Визниця – смт
Кольчино (Мукачівський р-н); •річка Уж – с.Кам’яниця (Ужгородський р-н).

До акції долучилися 438 осіб. Було зібрано 1149 мішків сміття (тверді побутові від-
ходи, скло, пластикові пляшки) ємністю 30-35 літрів, загальним об’ємом понад 40 м3.

Міжрег іональний офіс
захисних Масивів дніпровських

водосховищ
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РОВР у  ВОлинськ ій Област і  

на чолі з головою Тарасом Костіним, депутати міської ра ди та представники громад-
ських організацій. 

Було організовано прибирання прибережної смуги Київського і Канівського водо -
сховищ в межах захисних гідротехнічних споруд та на захисних дамбах підвідомчих
організацій. 



Колектив Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області 18 вересня
2020 року разом зі своїми підвідомчими організаціями взяв участь у екологічному івен-
ті “Міжнародний день чистих берегів”, головний меседж якого – привернення уваги
громадськості до проблем засмічення відходами водних ресурсів, виховання дбайли-
вого ставлення до довкілля та підвищення екологічної свідомості населення.

Працівники РОВР, за сприяння міських, районних, селищних рад та ОТГ із залу-
ченням школярів та студентів, прибрали від сміття прибережні смуги річок, озер, та
водосховищ на території Волинської області.

Всього у івенті взяли участь 73 особи, які зібрали майже три тонни різного сміття,
включаючи будівельні відходи.

Працювали натхненно і завзято під гаслом: “Майбутнє наших водойм – у наших
руках! Робімо разом береги українських річок, озер, водосховищ та морів чистими!”

19 вересня 2020 року на березі р.Самара, що на Дніпропетровщині, Голова
Державного агентства водних ресурсів України Валентин Шліхта спільно з представ-
никами Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровської обласної ради,
Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області, Дніпровського
аграрно-економічного універ -
сите ту та громадської еко -
логіч ної ради при Дніпро -
пет ровській облдержадмі-
ністрації взяв участь у
заходах у рамках екологіч-
ного івенту “Міжнародний
день чистих берегів-2020”.

На початку акції очільник
водогосподарської галузі
звернувся до присутніх з
такими словами: “Сьогодні,
у Міжнародний день чистих
берегів, я хочу нагадати про
місця нашого відпочинку. Це
береги українських водойм.
Після літа вони мало на -
гадують мальовничі крає -
види, якими хочеться милу-

РОВР у ДніпРОпетРОВській
Област і
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ
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ватися. Уявіть собі масштаби проблеми засмічення, якщо напевне немає жодної люди-
ни, яка б не викинула сміття на берег водойми. Всі, кому небайдужі наші українські
водойми, мають можливість прибрати від сміття берег улюбленої річки чи озера! Тому
беріть із собою сім'ю та друзів і приходьте на береги місцевих водойм, для того, щоб
пейзажі водойми знову милували око чистотою та привабливістю. Тож долучайтеся і
продемонструйте іншим свою екологічну позицію!”

РОВР у  К іРОВОгРадсьК ій Області
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19 вересня колектив Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській об -
ласті долучився до всеукраїнського екологічного івенту «Міжнародного дня чистих
берегів» – #ЯПРиБРАВ_ТВОЯЧЕРГА2020.

Цього дня були проведені масштабні прибирання улюблених місць відпочинку кро-
пивничан та мешканців області: береги річки Інгул в центрі м.Кропивницький, річки
Інгулець в центрі м.Олександрія та Світлопільського водосховища.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ

Колектив Регіо-
нальногоофісувод-
них ресурсів у Ми-
колаївській області
та колективи між-
районних управлінь
водного господарства
міст Вознесенськ,
Новий Буг та Мико -
лаїв долучились до
проведення акції
“Міжнародний день
чистих берегів-2020”,
яка проводиться для
попередження заб -
руднення побутови-
ми відходами водних
ресурсів. Щорічно
такі акції відбува-
ються в усьому світі
і набувають все біль-
шої популярності.

РОВР у МикОлаїВськ ій Област і
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ

18 вересня 2020 року 152 працівники РОВР у Миколаївській області та підвідомчих
управлінь організували прибирання прибережних захисних смуг річок Південний Буг,
Інгул та Інгулець в межах Миколаївського району та області. Було зібрано 185 міш-
ків сміття.

Крім того, були проведені бесіди та лекції у навчальних закладах міста та області з
переглядом відеоролику “Я прибрав – твоя черга – 2: змінимо майбутнє разом”, голов-
ний меседж якого – виховання екологічної свідомості у громадян та бережливого став-
лення до стану водойм України.

18 вересня колектив Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області
та представники Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді взяли участь в екологічному івенті “Міжнародний день чистих берегів”.

Під час прибирання в Прирічковому парку річки Ворскла було зібрано понад 140 кг
сміття.

Сподіваємось, що проведена робота стане для населення прикладом дбайливого
ставлення до навколишнього природного середовища, адже чисті береги – чиста вода! 

Заходи були проведені з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 року №392 “Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів”.
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19 вересня 2020 року Регіональний
офіс водних ресурсів у Рівненській
області та його підвідомчі організації –
Південне та Північне міжрайонні управ-
ління – взяли участь у проведенні заходів
з нагоди Міжнародного дня чистих берегів
– 2020. Місця прибирання обиралися не
випадково. У більшості випадків це були
улюблені місця відпочинку місцевого
населення.

На півночі області працівниками Пів -
нічного МУВГ та учнями і вчителями міс-
цевих навчальних закладів було прове дено
прибирання прибережних захисних смуг
річки Стир в смт Зарічне (Зарічнен ський
р-н), річки Горинь у місті Дубро виця,
озер Велике Почаївське та Сомине (Дуб -

ровицький р-н),
озера Біле біля
села Біле (Воло -
дими рецький р-н),
прибережну захис-
ну смугу Осниць -
кого водосховища
у селі Осницьк (Ро -
китнівський р-н)
та річки Случ в
місті Сарни (Сар -
ненський р-н).

П р а ц і в н и к и
Південного МУВГ
проводили приби-
рання прибереж-
них смуг річки
Іква (м.Дубно),
річки Корчик
(м.Корець), річки
Замчисько (м.Кос -
топіль), річки Го -
ринь (с.Воскодави,
Гощанський р-н)
та смуги відведен-
ня магістрального
каналу осушуваль-
ної системи “Зір -
не” (м.Березно).

С п і л ь н и м и
зусиллями праців-
ників Регіонального
офісу та Півден -

РОВР у Р іВненській Област і

р.Устя, м. Рівне

Осницьке водосховище,
Рокитнівський р-н

р.Горинь, м.Дубровиця34



р.Замчисько, м. Костопіль

оз. Велике Почаївське, Висоцький НВК,
Дубровицький р-н 

р. Іква, м. Дубно

оз. Сомине, Людинський НВКр.Случ,м.Сарни



ного управління також було прибрано прибережну захисну смугу річки Устя у межах
міста Рівне.

Участь в екологічній акції взяли 179 осіб. Було зібрано 465 мішків сміття загальною
вагою 1700 кг. 

р.Горинь, с. Воскодави 

р.Стир, смт ЗарічнеОС Зірне, м. Березне

р.Корчик, м. Корець оз.Біле, Володимирецький р-н. 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ

Спеціалістами РегіональногоофісуводнихресурсівуСумськійобласті було орга-
нізовано екологічний івент з прибирання берегів водойм. 

У якості локації у місті Суми було обрано ділянку річки Псел, яка знаходиться в
центральній частині міста, примикає до міського парку і житлового масиву та є улюб-
леним місцем відпочинку мешканців. Однак, наслідками такої популярності цього
місця є засмічення берегів.

За ініціативи працівників Кролевецької експлуатаційної дільниці РОВР у Сумській
області за підтримки та безпосередньої участі депутатів міської ради було проведено
екологічну акцію #ЯПрибрав–ТвояЧерга2020. Для прибирання було визначено прибе -
режну територію бі ля водного об’єкта на околиці міста Кролевець. З метою вихован-
ня екологічної свідомості молоді щодо бережливого ставлення до нав колишнього сере-
довища в цілому та водних об’єктів зокрема до акції були залучені учні 8-А класу
Кролевецької спеціалізованої школи №1.

Працівники Кле венської експлуата ційної дільниці РОВР у Сумській області прибра-
ли від сміття прибережну захисну смугу ставка біля с.Новослобідське. В акції також
взяли участь працівники Мазівської сільської ради та мешканці с.Новослобідське
(Путивльський р-н).

Ініціативними та екологічно свідомими працівниками Боромлянської експлуатацій-
ної дільниці РОВР у Сумській області було очищено від засмічення береги річки
Боромля та ставка в с.Боромля (Тростянецький р-н).

Спеціалістами Конотопського міжрайонного управління водного господарства було
організовано прибирання на березі Карабутівського водосховища.

День, який працівники Офісу присвятили прибиранню, дав змогу відновити при -
родну красу місцевості. Стало приємно милуватися краєвидами, коли погляд не зачі -

пається за го -
ри сміття та
непотребу.

Загалом в
області було
зібрано 1134
кг побутово -
го сміття. За -
биті вщент
мішки зі
сміттям вра-
жають не в
кращому ро -
зумінні цьо -
го слова. А
скільки ще
берегів бага-
того на во -
дойми регіо-
ну потерпа-
ють від зух-
валої пове-
дінки лю -
дей?! 

Зви чайно,
в ході при-
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РОВР у суМськ ій Області

РОВР у Сумській області 



бирання проводились роз’яснювальні бесіди з відпочиваючими щодо загрози засмі-
чення прибережних зон та водойм. Ще раз закликаємо всіх громадян не смітити,
берегти природу, а також всіх небайдужих долучатися до подібних екологічних акцій.
Не обов’язково чекати слушної нагоди чи тематичного свята, прибирання – це не
сором, а змога показати природі, що ми свідомі та налаштовані на гармонійне спів -
існування.

Боромлянська експлуатаційна дільниця Клевенське міжрайонне управління водного господарства

РегіональнийофісводнихресурсівуТернопільськійобласті організував вели-
ке  прибирання берегів Тернопільщини в рамках відзначення Міжнародного дня чис-
тих берегів.

19 вересня всі працівники Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській облас-
ті на чолі з керівником Тарасом Капустою проводили екологічні толоки, розділив-
шись по різних локаціях заради однієї мети – зробити узбережжя річок чистими та

РОВР у теРнОП ільській Област і



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

подати приклад
іншим.

До великого при-
бирання також до -
лучилися представ-
ники Тернопільсь -
кого обласного лісо-
вого та мисливсько-
го господарства,
ДП “Чортківський
комбінат хлібопро-
дуктів”, керівник
Чортківського місь -
кого ко мунального
закладу “Палац ді -
тей та юнацтва”,
волонтери логістич-
ного центру допо-
моги бійцям АТО та
інші небайдужі гро-
мадяни.

Загалом в акції
взяли участь понад
100 осіб. Приби -
рання проходило у
5 ло каціях на бере-
гах найбільшої річ -
ки області – Серет. 

Чому саме річка
Серет? За обсте-
женнями фахівців
та за результатами
л а б о р а т о р н и х
досліджень якості
води, на цю річку
припадає значне
а н т р о п о г е н н е
навантаження. Його
справляють скиди
підприємств-заб -
руднювачів та бай-
дуже ставлення до
природи місцевого
населення. На жаль,
не всі громадяни
еко-відповідальні та
прибирають після
себе місця відпо-
чинку та дозвілля.

Після прибиран-
ня береги Серету
стали значно чисті-
шими. Було зібрано
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ

19 вересня 2020 року на Новобоварській водоймі міста Харків відбулась масштабна
екологічна акція за участю колективу Регіонального офісу водних ресурсів у
Харківській області, заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів
України Романа Шахматенка та представників Харківської облдержадміністрації,
Департаменту захисту довкілля та природокористування, Новобаварьскої районної
адміністрації, Харківського гідрометеорологічного технікуму.

Новобоварська водойма – улюблене місце відпочинку місцевих мешканців. Але, на
жаль, не всі вони є еко-відповідальними та прибирають після себе у місцях дозвілля.
Сміття, розкидане по узбережжю водойми, суттєво погіршує її екологічний стан та
привабливість. 

майже 200 мішків сміття! Скляні та пластикові пляшки, бляшанки, будівельні мате-
ріали, одяг та інший непотріб – все це знайшли на берегах водойм. Через поширення
коронавірусу додалися ще й одноразові маски та рукавички, які швидко перетворю-
ються на непотріб.

Зібране сміття було посортоване та належним чином утилізоване.
Усіх учасників з різних локацій об’єднало гасло: “Тернопільщина за чисті береги”.

РОВР у ХаРк іВськ ій Област і
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“Дуже приємно бачити, що багато молоді долучилося до еко-толоки. Проведення
такихакційстаєдоброютрадицієютавідображаєактивнужиттєвупозиціюіпраг-
неннямолодогопоколіннядбатипрочистедовкілля”, – зазначив РоманШахматенко
під час еко-акції.

Він наголосив, що зміни в країні починаються з кожного громадянина та нагадав:
“Чистотам,денесмітять!”

РОВР у Хмельницькій  Област і

Працівники Регіонального
офі су водних ресурсів у Хмель -
ницькій області провели еколо-
гічну акцію в рамках Міжна-
родногоднячистихберегів. 

Було здійснено прибирання
прибережної смуги р.Південний
Буг в межах міста Хмель -
ницький.

До акції також долучились
працівники дільниць РОВР у
Хмельницькійобласті.

Колективи Дунаєвецької діль-
ниці прибирали прибережну
смугу р.Студениця в с.Дем'ян -
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РОВР у ЧеРкаськ ій Області

ківці (Дунаєвецький р-н); Деражнянської – прибе-
режну смугу р.Вовк в м.Деражня; Плужненської –
прибережну смугу водойми біля с.Велика Радогощ
(Ізяславський р-н); Ямпільської – територію біля
джерела в смт Ямпіль (Білогірський р-н);
Старокостянтинівської – прибережну смугу
р.Случ в с.Воронківці (Старокостянтинівський
район); Шепетівської –прибережну смугу р.Хомора
біля с.Микулин (Полонський р-н) та прибережну
смугу р.Косецька в м.Шепетівка.

Всього в заходах взяли участь 48 працівників, які
зібрали близько 1200 кг сміття.

Шепетівська дільниця
(р.Хомора)

Деражнянська
дільниця

Дунаєвецька
дільниця

Старокостянтинівська
дільниця

м.Черкаси, ПЗС Кременчуцького
водосховища 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ

Колективи Регіонального офісу
водних ресурсів у Черкаській об -
ласті та міжрайонних управлінь
водного господарства долучилися до
екологічного івенту і прибрали узбе-
режжя Кременчуць кого водосховища
в межах мікрорайону “Дахнівка”
міста Черкаси і Благодатнівської
сільської ради (Золотоніський р-н)
та прибережної захисної смуги річки Гірський Тікич в межах міста Тальне Черкаської
області. 

Заходи були проведені з дотриманням визначених санітарних вимог.

с.Благодатне,
ПЗС Кременчуцького водосховища  

р.Гірський Тікич, м. Тальне

Управління каналУ Дніпро-Донбас 
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Представники Кам’янського 
державного енергетичного

технікумуОрільське відділення

М. Кривий Ріг, УКДД 

Перещепинське відділення

Краснопавлівське
відділення



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ

19 вересня 2020 року працівники Управління каналу Дніпро-Донбас на чолі з
начальником Ігорем Поставним вирушили до м.Кривий Ріг, де відбувся екологічний
захід Міжнародний день чистих берегів.

В акції взяв участь голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований. Він
розповів про проблеми регіону і запросив громадян до участі у заході. “Чим більше
приберемо – тим чистішою буде річка і тим чистішу воду будемо пити. Тому приєд-
нуйтесь до акції!” – закликав Андрій Мальований. Тож усі учасники взялися до при-
бирання набережної річки Саксагань.

Були прибрані укоси Орільського, Котовського, Перещепинського та Краснопав -
лівського відділень, зібрано багато побутового сміття і продемонстровано, як потріб-
но піклуватися про природу і береги водойм.

Управління каналу Дніпро-Донбас залучило до акції молодь Кам’янського державного
енергетичного технікуму. Студенти переглянули відеоролик “Я Прибрав – Твоя Черга
2020”, головна ідея якого полягає у вихованні свідомості громадян і всього суспіль-
ства щодо бережливого ставлення до річок та морів. 

Тож, вмотивовані та у гарному настрої, усі попрямували на прибирання узбережжя
річки Дніпро. Спільними зусиллями було зібрано чимало пакетів зі сміттям!

Працівники УК Дніпро-Донбас щиро вдячні викладачам та студентам Кам’янського
державного енергетичного технікуму за участь у екологічному інвенті.

Під час прибирання учасники заходу дотримувались карантинних норм та правил
техніки безпеки.

Працювали під гаслом: “Зробимо береги українських водойм чистішими! Майбутнє
наших водойм – у наших руках!”

Управління канал ів р ічки

інгУлець 
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Колектив Управління Північно-Кримського каналу долучився до акцій з прибран-
ня узбереж, узбіч та лісонасаджень, які перебувають у його підпорядкуванні. Під гас-
лами “Я Прибрав – Твоя Черга 2020” та “Побачив? Прибери!”, з дотриманням усіх
карантинних норм та обмежень, вісімдесят працівників Управління працювали швид-
ко та завзято, залишаючи за собою очищені від пластикових пляшок, пакетів, ганчір’я
та побутових відходів береги каналів та лісові масиви. Під час роботи була задіяна
техніка громади та Управління.

За сприятливої погоди і завдяки гарному настрою учасників робота просувалася
активно та продуктивно. Вдалося назбирати понад 500 мішків сміття по 35 кг кожен
та очистити від бруду велику територію.

Маємо надію, що у найближчому майбутньому прибирати взагалі не буде потреби,
адже всі береги і ліси будуть чистими.

Колектив Управління каналів річки Інгулець долучився до Міжнародного дня чис-
тих берегів-2020 та Всесвітнього дня прибирання.

Були виконані роботи з прибирання сміття на березі р.Інгулець в районі
м.Снігурівка (парк відпочинку “Орлятко” та пляж “Молодіжний”).

Дружня команда однодумців ліквідувала стихійні звалища та місця “культурного”
відпочинку на березі р.Обломіївка в с.Велика Скельова та у мальовничих місцях
вздовж русла каналу Дніпро-Інгулець. 

Сподіваємось, що зусилля колективу були не даремні, і стануть прикладом дбайли-
вого ставлення до навколишнього природного середовища.

Управління п івн ічно-КримсьКого

КаналУ
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Пам’ятаймо, що підтримавши цю акцію, ми збагатили планету чистим свіжим повіт-
рям, покращили екологічну ситуацію краю, зберегли здоров’я собі і майбутньому
поколінню.

Спільно з громадою Ювілейної сільської ради було організовано та проведено тиж-
день під гаслом "Яприбрав–Твоячерга2020", у якому взяли участь 15 працівників
Управління Північно-Кримського каналу та 20 представників громади.
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як Д іяти пРи ВияВленні  стиХ ійниХ
зВалищ із безХазяйними меДиЧними

ВіДХОДами

Адаптивний карантин у зв’язку з поширенням гострої респіраторної
хвороби COVID-19 продовжує діяти, а отже, збільшується кількість
використаних засобів індивідуального захисту та предметів догляду за
хворими.

Найгірший варіант – проігнорувати знахідку, адже вона є суттєвою
потенційною загрозою для населення. У випадку, якщо ви натрапили на
такі звалища, обов’язково потрібно діяти.

“Якщо під час подорожей, поїздок містом чи за містом громадяни
побачили звалище відходів, які мають ознаки медичних, слід зафіксу-
вати його на мобільний пристрій, установити геолокацію звалища та
повідомити про факт відповідальні державні служби”, – відзначив
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман
Абрамовський.

Зокрема, у таких випадках можна зателефонувати до Державної еко-
логічної інспекції України за номерами: +38 (044) 521-20-38, 38 (044)
521-20-40 або надіслати інформацію на e-mail info@dei.gov.ua.

Отримана інформація буде використана для ліквідації сміттєзвалищ
комунальними службами.
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Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський обго-
ворив із керівництвом Держводагентства та представником Всеукраїнської Аграрної
Ради питання реформування системи державного управління гідротехнічною інфрас-
труктурою водної галузі. Зокрема, йшлося про підготовку законопроєкту “Про об’єд-
нання водокористувачів”.

“Відповідна законодавча ініціатива сприятиме модернізації і розвитку зрошення та
дренажу. Детальна та якісна інвентаризація об’єктів гідротехнічної інфраструктури,
розуміння подальших принципів управління та розвитку гідротехнічної інфраструк-
тури – перші кроки до асоціацій водокористувачів. Адже такі об’єднання – це клю-
човий інструмент не лише для розвитку аграрного сектору, нарощування експортного
потенціалу України, але і мінімізації впливу змін клімату шляхом розширення фун-
кціоналу дренажних систем та регулювання водного режиму ґрунту і відновлення
водно-болотних угідь”, – акцентував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів
України Роман Абрамовський.

У рамках зустрічі, яка відбулась 29 вересня 2020 року, була обговорена можливість
впровадження пілотного проєкту з утворення суб’єкта господарювання державної
форми власності та передачі в його управління об’єктів інфраструктури.

Зокрема, головою Держводагентства Валентином Шліхтою було запропоновано
впровадження такого пілотного проєкту на Нижньодністровській зрошувальній систе-
мі на Одещині, за рахунок інвестиційних коштів європейських донорів.

Підводячи підсумки, Роман Абрамовський доручив керівництву Держводагентства
прискорити процес розробки відповідного НПА для продовження роботи над ним вже
у лавах Міністерства та підготовки для внесення на розгляд Кабінету Міністрів
України і подання до Верховної Ради України.

Законодавча ініціатива має на меті: •оптимізацію функцій і повноважень централь-
них та місцевих органів влади у сфері зрошення та дренажу; •утворення та функціо-
нування організацій водокористувачів; •розвиток моніторингу зрошуваних та осушу-
ваних земель; •врегулювання прав власності на зрошувальні мережі та передачу їх у
довготривале безоплатне користування організаціями водокористувачів; •запровад-
ження єдиного підходу до формування вартості послуги з подачі води на потреби зро-
шення.
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реформа уПравл іння інфраструктурою
водного сектору – ключ до розвитку
та в ідновлення зрошення і  дренажу

в україн і

На думку інженера-гідротехніка Валентина Кузьмінського, без цивілізованого вирі-
шення у першій половині XXI століття існуючих на планеті екологічних проблем,
пов’язаних з використанням водних ресурсів, немає майбутнього у жодної цивілізації.

Територія України вкрита мережею річкових долин, балок, ярів з численними водо-

Проблеми використання водних
ресурс ів  в україн і  вимагають

негайного вирішення
Ю.С.Лапшин, д.т.н., проф., В.О.Кузьмінський, к.с.-г.н., доцент, 

В.В.Кузьмінський, к.с.-г.н., с.н.с.
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токами, починаючи з маленьких струмків періодичної дії і до великих річок, таких як
Дніпро, Сіверський Донець, Дністер, Південний Буг, Інгулець, Тиса та інші. 

Малі водотоки і річки формують водні ресурси країни. Гідрохімічний склад та
якість води середніх і великих річок є важливою складовою природних ландшафтів,
сприяють господарській діяльності населення. В Україні найбільш шкідливого впли-
ву від діяльності суспільства зазнали і продовжують зазнавати екосистеми саме малих
річок. 

Внаслідок постійно зростаючого промислового і побутового забруднення, скидання
сільськогосподарських стоків, площинного змиву токсичних сполук з поверхні лан-
дшафтів, замулення та заростання водойм через розорювання водозборів і заплав,
вирубування лісових смуг і знищення лісів у долинах річок, видобутку піску і гравію
(що руйнує береги річок та водойм), інших антропогенних впливів, велика кількість
водотоків і малих річок сьогодні перебувають на різних стадіях деградації. Якість води
в них постійно погіршується, а багатьом з них загрожує повне зникнення. Мова часто
йде вже не стільки про непридатність малих річок як джерел питної води, скільки про
неможливість використання суспільством ресурсів їх басейнів.

Непрофесійне ставлення до використання малих річок (як першооснови формуван-
ня водного балансу території країни) призвело до застосування їх систем фактично як
резервуарів для скидання стічних вод. 

Цілком закономірно на часі постає питання: Чи наше суспільство і надалі буде про-
довжувати свою діяльність в напрямку подальшого знищення малих річок та озер і
боліт в їх долинах, чи відшукуватиме шляхи їх відновлення, збереження, охорони, а
також гармонійного використання природних ресурсів у річкових басейнах?

Активне використання водних ресурсів малих річок України та інших водних об’єк-
тів, розташованих у межах їх басейнів, обумовлює необхідність встановлення їх гід-
рологічних, екологічних, економічних, соціальних характеристик, взаємозв’язків водо-
користувачів та розробки інтегрованих підходів до управління водокористуванням в
межах водних басейнів, що, у свою чергу, вимагає вдосконалення інституціональних
структур та покращення виконавчої практики раціонального водокористування.
Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принци-
пом є одним із пріоритетних напрямів державної екологічної політики України на сьо-
годні та на віддалену перспективу.

Упродовж XX століття значно зросла інтенсивність використання води із річок на
промислові і побутові потреби, сільське господарство, зрошення, перекидання води в
інші річкові системи, регулювання річкового стоку шляхом будівництва штучних
водойм, що призвело до обміління, виснаження та істотного порушення природного
режиму функціонування багатьох річок, зокрема і малих. Наразі більшість малих
річок України перебувають у катастрофічному екологічному стані внаслідок різних
видів антропогенних впливів.

Сучасний екологічний стан малих річок та водних об’єктів у річкових басейнах все
частіше викликає серйозне занепокоєння суспільства: усі вони зазнають значного
(дуже часто катастрофічного) антропогенного забруднення через скидання неочище-
них стічних вод, площинного змиву токсичних сполук з поверхні агроландшафтів,
надмірного рекреаційного навантаження, засмічення (у першу чергу захисних прибе-
режних смуг) тощо. За нинішніх темпів забруднення річок та водойм населення нашої
країни у найближчі роки може опинитись без джерел чистої питної води. 

Якщо принципово не змінити існуючого ставлення до використання та охорони вод-
них ресурсів, то цілком імовірною є загроза майбутньому безпечному існуванню сус-
пільства, яка є не меншою, ніж Чорнобильська катастрофа.

Люди всього світу поступово усвідомлюють (а вчені стверджують!), що відбуваєть-
ся глобальне забруднення навколишнього середовища, природні ресурси вичерпують-
ся, а найважливішим з них є вода. Охорона малих річок і водойм від виснаження та
забруднення – одна з нагальних планетарних проблем, які на сьогодні вимагають
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негайного комплексного вирішення. Значущість цієї проблеми у подальшому різко
зростатиме і можна впевнено стверджувати – або людство вирішить її позитивно, або
почнеться прогресуюча незворотна деградація навколишнього середовища і як наслі-
док – суспільства. 

Як у зв’язку з цим не згадати відомий вислів, проголошений свого часу Прези -
дентом США Д.Ф. Кеннеді: «Кожний, хто вирішить проблему забезпечення людства
прісною водою, заслуговує двох Нобелівських премій, одна з яких – за мир, інша –
за науку». В наш час значення води як засобу влади та причини глобальних кон-
фліктів і (якщо пощастить) як джерела співпраці в планетарному масштабі, з кожним
роком стає все вагомішим. 

Чому Україна, де стільки річок, не може тримати їх у чистоті?! Що необхідно зро-
бити, щоб майбутні покоління українців могли з повагою і вдячністю згадувати своїх
попередників, споживаючи склянку чистої води, змиваючи пил зі свого обличчя річ-
ковою водою, та мали змогу елементарно відпочити на березі чистої річки поруч із
своїм помешканням? Як не допустити будь-де у нашій країні того, що трапилося ще
у XIX столітті у Великій Британії – на вулицях Лондона висіли плакати із зображен -
ням річки Темза та написом: «Склянка смерті»? Зараз Темза чиста. Запитань багато…

Дати відповіді на наведені запитання намагались учасники круглого столу
«Проблеми екологічного стану малих річок України», проведеного фахівцями кафед-
ри водних ресурсів і кафедри екології та економіки землекористування Державної
екологічної академії післядипломної освіти та управління Міндовкілля України. 

Учасники круглого столу одностайно констатували, що в останні 10-15 років знач-
не занепокоєння громадського суспільства викликає прогресуюче накопичення про-
мислових і побутових відходів в Україні. Найбільшими забруднювачами навколиш-
нього середовища (у тому числі і водних ресурсів) є енергетична, хімічна, металур-
гійна, вуглевидобувна промисловості, комунальні підприємства міст і селищ міського
типу, сільське господарство. 

Фахівці стведжують, що кожного року на одного українця утворюється майже
10 тонн відходів. В Україні накопичилось понад 36 млрд тонн відходів, а це понад
50 тис. тонн на 1 км2 території. Останнім часом істотно погіршилася ситуація з особ-
ливо небезпечними відходами: їх уже накопичилося понад 1,5 млрд тонн. 

Згідно зі статистичними даними, оприлюдненими Мінрегіоном, станом на 2018 рік у
країні накопичилось понад 11 млн тонн побутових відходів, які перебувають на 5500
звалищах і полігонах загальною площею понад 9 тис. га. При цьому 1339 полігонів і
звалищ (24,3 % від загальної кількості) не відповідають нормам екологічної безпеки!
Тільки на 104 полігонах витримано вимоги державних будівельних норм до їх облашту-
вання. Із цих 104-х лише на 12 полігонах здійснюється виробництво біогазу з відходів,
а на 48 – впроваджено технології збору фільтрату. Сумна статистика…

Маючи такі нагромадження відходів для виробництва біогазу доцільним було б пе -
реведення економіки України з використання традиційних видобувних джерел енер-
гії (вугілля, нафта, газ, атомна енергія) на відновлювані джерела енергії (енергетика
біогазу, сонячна, вітрова, воднева, гідроенергетика, гейзери, припливи, відпливи тощо).

Таким чином, наразі ситуацію із забрудненням навколишнього природного середо-
вища в Україні, зокрема і водних ресурсів, Міндовкілля України і Мінрегіоном офі-
ційно визнано катастрофічною.

Тому, з урахуванням вищезазначених антропогенних факторів, які негативно впли-
вають на стан водних ресурсів, проблема відродження чистоти води річок та водних
об’єктів у їх басейнах залишається вкрай актуальною, навіть гострою. Також існує
потреба у вдосконаленні системи загальнодержавного моніторингу стану водних
ресурсів та необхідності створення на основі такого моніторингу ефективної динаміч-
но діючої моделі інтегрованого управління водними ресурсами. А щоб її створити –
необхідно скоординувати зусилля вчених і фахівців різного профілю на державному,
управлінському, виконавчому, регіональному та місцевому рівнях з метою законодав-
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чого, науково-методичного, організаційного забезпечення розробки Загальнодержавної
програми відновлення та екологічного оздоровлення малих річок України – основного
джерела формування середніх та великих річок, водойм і водосховищ України, які є
судинами живлення та джерелом формування в цілому водних ресурсів України. І
вони мають бути захищеними та чистими.

Розробка такої програми, забезпечення механізмів її належного фінансування та від-
повідна практична реалізація у подальшому комплексних природоохоронних заходів
будуть вагомою підтримкою зусиль суспільства на шляху до головної стратегічної
мети – досягнення прийнятної споживчої якості води для певних видів водокористу-
вання (водоспоживання) і безпечного екологічного стану у басейнах річок, що відпо-
відає зобов’язанням України в рамках дій «довкілля для Європи» та сприятиме покра-
щенню співпраці за цим напрямом із країнами-членами ЄС.

Прийнятна споживча якість води – це допустимий рівень мікробіологічного, органіч-
ного, хімічного, токсикологічного, радіаційного забруднення та відповідні фізичні, хіміч-
ні та інші властивості води водного об'єкта, які зумовлюють її придатність для пев-
них видів використання (певних водоспоживачів та водокористувачів), або споживання
з точки зору санітарних обмежень: для людей, тварин, рибництва, біоти; необхідного
рівня технологічних показників – для промислового та сільськогосподарського вироб-
ництва тощо; санітарно-токсикологічних показників – для питного водоспоживання,
харчової промисловості тощо. Якість води належить до найважливіших характеристик
водних ресурсів, за якою визначають можливість безпечного використання її у різних
галузях економіки країни.

Заглиблюючись у процеси дослідження несприятливих змін навколишнього при-
родного середовища внаслідок деградації природних екосистем під впливом антропо-
генних чинників виявляємо, що надзвичайно важливим при цьому є вивчення дина-
міки закономірностей цих змін, а також ступеня впливу різних факторів (як природ-
них так і антропогенних) на стан компонентів довкілля. Наприклад, не менш важли-
вим для оцінки екологічного стану малих річок є встановлення не тільки різновидів
наявних забруднень (які потрапляють у малі річки) і їх кількості на даний момент у
воді, а і систематизація та облік джерел таких забруднень, характер їх територіально-
го розподілу у басейнах річок тощо. 

Для вирішення проблеми високого рівня забруднення вод малих річок та водних
об’єктів у їх басейнах на основі організації інтегрованого управління водними ресур-
сами (у тому числі і здійснення контролю за джерелами забруднення) необхідно воло-
діти відповідною детальною об’єктивною інформацією про екологічний стан таких
об’єктів та оперативно впливати на цей стан шляхом застосування різноманітних
попереджувальних природоохоронних заходів.

Отримання детальної об’єктивної інформації про екологічний стан водних ресурсів
у басейнах річок (у т.ч. і малих) можливе лише на основі здійснення систематичного
їх моніторингу з використанням електронної бази даних на основі Інтерактивної
карти  динаміки екологічного стану малих  річок України та водних об’єктів  у їх ба -
сейнах. 

Держводагентством реалізовано перший етап впровадження європейської системи
моніторингу водних ресурсів України та активовано сучасний геопортал «Водні ресур-
си України». Завдяки цьому можливо представляти будь-яку детальну інформацію в
режимі online про водні об’єкти в басейнах малих річок та екологічний стан вод малих
річок (на відповідні дати спостережень). 

Отже, якщо до цього часу фахівцям не вдавалося встановити навіть наближено кіль-
кість річок в Україні (за різними джерелами – 63129, 71000, близько 73000 і навіть
89763 річки), то тепер з’явилася методична основа і реальний практичний механізм
для уточнення не тільки їх фактичної кількості, а й можливості представляти будь-
яку детальну інформацію в режимі online про кожну річку і всі водні об’єкти в її
басейні, їх екологічний стан і фіксувати ці дані в електронній базі, візуалізуючи їх на
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електронних картах річкових басейнів. 
Без сумніву, Держводагентством було створено структуру сучасної геоінформацій-

ної системи, яка містить актуальні динамічні дані щодо стану річкових басейнів
України: географічні, гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні, радіологічні та інші (за
запитом користувачів), а в майбутньому і спеціалізовані масиви даних з використан-
ня та водоспоживання водних ресурсів у басейнах річок.

Разом з цим, аналіз роботи (звітів, інформаційних бюлетенів) басейнових управлінь
водних ресурсів Держводагентства за 2011-2019 рр. свідчить про недостатню мережу
спостережень за станом водних ресурсів, і зокрема на малих річках (http://water-
mon.iisd.com.ua/EcoWaterMon/MapEcoWaterMon/).

Слід зазначити, що перелік показників води (порівняно з європейськими стандар-
тами), за якими здійснюється моніторинг і комплексна оцінка екологічного стану
малих річок, є також вкрай обмеженим. Моніторингові спостереження за станом вод-
них ресурсів здійснюються переважно на середніх та великих річках. Інтегральна оцін-
ка екологічного стану річок України на основі моніторингових спостережень свого ча -
су була запропонована науковцями Українського науково-дослідного інституту водно-
екологічних проблем (УНДІВЕП) А.В. Яциком, А.І. Томільцевою, А.П.Чернявською та ін. 

Однак, з огляду на вищезазначені причини недосконалості системи моніторингу,
відповідні організації Держводагентства наразі не в змозі дати оцінку екологічного
стану усіх малих річок на основі використання розроблених (УНДІВЕП) методик.
Для здійснення об’єктивної оцінки екологічного стану малих річок та їх басейнів
наявна мережа моніторингових спостережень вимагає відповідного удосконалення
через забезпечення необхідної її густоти та розширення переліку показників якості
води відповідно до європейських стандартів, з метою створення у подальшому систе-
ми ефективного інтегрованого управління водними ресурсами на основі басейнового
прин ципу. 

Для гарантованого забезпечення зниження ступеня забруднення річок вкрай важ-
ливим є також розширення повноважень екологічних контролюючих інституцій, зок-
рема з питань контролю за екологічною модернізацією виробничих потужностей про-
мислових підприємств та інших об’єктів-забруднювачів, тобто за дотриманням сучас-
них природоохоронних вимог (з урахуванням відповідних стандартів ЄС) при модер-
нізації очисних споруд, замкнутих систем водопостачання, водооборотних систем
тощо. У зв’язку з цим необхідно істотно посилити повноваження та розширити фун-
кції контролю Держекоінспекції України за недопущенням скидів у водойми забруд-
нюючих речовин, які перевищують гранично допустимі норми, вдосконалити механіз-
ми стягнення штрафів та їх диференціацію за забруднення водних об’єктів тощо.  

А можливо тут необхідно замислитись і над об’єктивною доцільністю створення
незалежної Держводінспекції?

Відомо, що однією з важливих особливостей малих річок є тісна залежність їх вод-
ності, гідрологічного режиму та якості води від стану території басейнів (у тому числі,
і від інтенсивності господарської діяльності у їх межах), значення якої часто буває
більшим, ніж роль кліматичних і метеорологічних факторів. Тому в басейнах малих
річок продовжують виникати все нові і нові екологічні проблеми. Гідрологічні, гідро-
хімічні, навіть геологічні та інші показники окремих малих річок в результаті антро-
погенного впливу можуть істотно відрізнятися від середніх зональних і районних. 

До одного з основних негативних факторів, які останнім часом формують несприят -
ливий екологічний стан у басейнах малих річок, слід віднести і господарську діяль-
ність в прибережних захисних смугах з грубим порушенням вимог чинного законо-
давства, а саме: захаращеність, засміченість русел малих річок та прибережних захис-
них смуг, надмірна розораність прибережних захисних смуг, стихійна вирубка лісів
упродовж останніх років, локальні забруднення і розмив берегів, будівництво водо-
підпірних споруд (без відповідних дозволів і погоджень), замуленість канав та кюве-
тів, меліоративних каналів внутрішньогосподарської мережі тощо. 

57



ВодНе ГосПодАрсТВо УКрАїНИ № 9-10 (160-161)  2020

Окрім цього, в межах населених пунктів часто спостерігається розташування забу-
дов і земельних ділянок впритул до урізу води річок або водойм. В той же час, міс-
тобудівними нормами виправдовується пріоритетність уже наявних забудов перед
нормами Водного кодексу щодо встановлення захисних прибережних смуг.
Розроблення проєктів землеустрою зі встановлення меж водоохоронних зон та при-
бережних захисних смуг має бути пріоритетним перед існуючими проєктами земель-
них ділянок та конкретних об’єктів забудови, тому що чиста вода для суспільства –
важливіша, ніж об’єкти забудови. 

Екологічний пріоритет – понад усе, а не економічний, комунальний, бізнесовий, при-
ватний чи меркантильний. Якщо ж пріоритетними, навпаки, будуть пропозиції місто-
будівної документації, в результаті ми завжди отримуватимемо катастрофічне забруд-
нення і річок, і водойм. 

Норми Водного кодексу щодо пріоритетності захисних прибережних смуг, які охо-
роняють водні об’єкти, мають превалювати над нормами містобудівної документації.
Такий пріоритет повинен бути однозначно відображений в усіх законодавчих актах
України, які стосуються водних чи земельних відносин. Тому, що чиста вода – це здо-
ров’я нації! Без води земля – пустеля!

Внаслідок неконтрольованої господарськоюї діяльності у річкових басейнах русла
більшості малих річок замулюються, заростають жорсткою рослинністю та втрачають
свою дренуючу здатність. Створено недостатньо прибережних захисних смуг уздовж
річок і навколо водойм (винесено в натуру на місцевості по Україні – 2,9%), майже
відсутнє законодавчо-нормативне забезпечення дієвого контролю за господарською
діяльністю в зоні прибережних захисних смуг. Незважаючи на те, що ще в жовтні
2001 р. введено в дію відомчий нормативний документ «Річки. Виконання робіт по
нагляду» (ВНД 33-5.5-08-2001), виконання передбачених робіт з догляду за річками
та прибережними захисними смугами практично не здійснюється через відсутність
видатків на ці цілі як у загальному фонді державного бюджету Держводагентства, так
і в бюджетах органів місцевого самоврядування. 

Таким чином, на глибоке переконання авторів статті, станом на 2020 р. екологічний
стан малих річок країни є не просто незадовільним, а тривожно катастрофічним.
Безсистемні спроби розчищення русел річок (які ще у незначних обсягах проводять
водогосподарські організації, підпорядковані басейновим управлінням водних ресурсів
Держводагентства) не забезпечують досягнення бажаних результатів. Тому на часі
постають питання комплексного екологічного відродження та оздоровлення малих
річок країни з урахуванням ландшафтно-природних умов і обов’язкового аналізу
інтенсивності господарської діяльності в межах кожного річкового басейну на основі
здійснення систематичного загальнодержавного моніторингу впливів такої діяльності.

Майже повна відсутність регіональних програм із оздоровлення малих річок, недос-
татній обсяг коштів на ці цілі як з місцевих бюджетів і природоохоронних фондів, так
і з бюджету держави, призводять до погіршення гідрологічної, екологічної ситуації на
річках. Невиконання заходів з встановлення прибережних захисних смуг на місцевос-
ті, особливо у межах територій міст та інших населених пунктів, істотно погіршує еко-
логічну ситуацію у басейнах річок. За останні роки відбувається прогресуюча дегра-
дація річкових екосистем у межах населених пунктів країни. 

Разом з цим, упродовж останніх 3-7 років спостерігається обнадійлива тенденція до
збільшення кількості відповідних рішень місцевих органів влади – міст та районів
(Черкаська обласна рада, Запорізька міська рада, Коростенська міська рада, Город -
нянська районна рада, Новоайдарівська селищна рада та ін.), які спрямовані на вирі-
шення екологічних проблем малих річок на місцевому рівні. 

Очевидно підґрунтям для таких рішень органів різного рівня є збільшення обсягів
коштів екологічного податку, які надходять до місцевих бюджетів (до сільських,
селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад – 25%, до
обласних бюджетів – 30%), а також зростаючі (на жаль) надходження від грошових
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стягнень у розмірі 70% за шкоду, заподіяну порушенням законодавства з охорони
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
(до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних гро-
мад – 50%, обласних бюджетів – 20%). Певною мірою прийняття означених рішень
обумовлено також істотним погіршенням екологічного стану басейнів малих річок,
підвищенням свідомості керівників місцевих органів влади та рівня їх відповідаль-
ності перед суспільством.

У зв’язку з цим зазначимо, що законодавчою базою для розроблення, затвердження
та виконання регіональних програм використання і охорони вод та відтворення вод-
них ресурсів, здійснення комплексу природоохоронних заходів на місцевому рівні є
відповідні положення Водного Кодексу України. 

У березні 2018 року фахівцями профільного департаменту Київської міської дер-
жавної адміністрації було зроблено заяву, що незабаром на розгляд КМДА буде вине-
сено пропозицію щодо розробки, затвердження та виконання Програми паспортизації
річок та водойм у межах м. Київ, на основі якої буде у подальшому, починаючи з 2020
р., здійснено їх відновлення та відповідне облаштування. 

На глибоке переконання авторів статті, до процесу паспортизації річок і водойм у
масштабах держави необхідно долучитись відповідним департаментам та управлінням
Міндовкілля України і Держводагентства.

Однак, планування витрат на природоохоронні заходи та використання відповідних
коштів на місцевому рівні повинні здійснюватись на однакових організаційних та
методичних засадах на основі застосування норм чинного законодавства. Не останню
роль при формуванні комплексу природоохоронних заходів з оздоровлення басейнів
малих річок, у тому числі визначення їх переліку та етапності застосування, повинно
також відігравати обов’язкове врахування даних екологічних паспортів підприємств,
потенційно небезпечних об'єктів і відходів, паспортів водних об’єктів та річок, скла-
дання яких здійснюється відповідними висококваліфікованими фахівцями спеціалізо-
ваних організацій Держводагентства (виконання даних видів робіт наразі майже при-
зупинене). Дані роботи вимагають належного фінансування, відновлення і контролю.

Комплексне вирішення екологічних проблем малих річок на місцевому рівні немож-
ливе без загальнодержавної координації усього комплексу відповідних природоохо-
ронних заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення вод-
них ресурсів у цілому в Україні. Тому у цьому контексті має бути посилена спрямо-
ваність дій як місцевих органів самоуправління, так і державних, регіональних, басей-
нових органів управління на законодавчо-нормативне, організаційне, фінансове забез-
печення такого співробітництва в межах певного річкового басейну. І тут не останню
роль на місцях повинна також відігравати спільна активна громадянська позиція
небайдужих фахівців водогосподарської галузі і громадян щодо вирішення питань охо-
рони та відновлення басейнів малих річок.

Виходячи з викладеного, стає очевидним, що станом на 2020 рік назріла гостра
об’єктивна необхідність розробки Стратегії водної політики України (за участю
Міндовкілля України, Держводагентства, Міністерства розвитку громад та територій
України, МОЗ України, Держлісагентства, Держрибагентства, ДСНС, МВС, ДЗ
«ДЕА», НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень,
Українського гідрометеорологічного центру, Державної санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України (потребує відновлення), Інституту водних проблем і меліорації
НААН, НДІВЕП, НУВГП, Держгеокадастру) та Концепції вирішення екологічних про-
блем малих річок України, зокрема оздоровлення стану їх басейнів. На основі такої
концепції необхідне розроблення та затвердження відповідної Загальнодержавної про-
грами відновлення і екологічного оздоровлення малих річок України, яка визначала б
поетапність застосування комплексних водоохоронних заходів та раціонального водо -
споживання і водокористування, а також механізми та джерела фінансування таких
заходів для всіх регіонів України. На першому етапі для розроблення вищеозначених
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документів доцільно створити Міжвідомчу комісію національного порятунку водних ресурсів.
Зазначена програма може бути розроблена лише за безпосередньої участі

Міндовкілля України та Держводагентства, які повинні забезпечити інституціональне,
організаційне та методичне управління процесом реалізації комплексу природоохо-
ронних заходів з відновлення і екологічного оздоровлення малих річок. Загально -
державна програма повинна бути спрямована на вирішення першочергових нагальних
завдань з екологічного оздоровлення водних ресурсів: 

• моніторинг екологічного стану малих річок України;
• заходи з забезпечення населення України якісною питною водою;
• розроблення Комплексної програми першочергового забезпечення сільських насе-

лених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням
на 2021-2030 роки і прогноз до 2035 року;

• виконання Угоди про асоціацію відносно імплементації Директиви 98/83/ЄС
щодо води, призначеної для споживання людиною (зі змінами 2015 р.): прийняття
національного законодавства з якості питних вод, створення системи її моніторингу та
механізму надання інформації споживачам;

• здійснення екологічної паспортизації річок України та всіх водних об’єктів у їх
басейнах;

• створення Реєстру екологічної паспортизації річок України та всіх водних об’єктів
у їх басейнах;

• ведення Реєстру екологічної паспортизації усіх водоспоживачів та водокористува-
чів (забруднювачів вод). Забезпечення надійного контролю за очисними водоскидни-
ми гідротехнічними спорудами;

• збільшення густоти та частоти систематичних інструментальних спостережень
Укргідрометцентру (УкрГМЦ) на малих та середніх річках і водних об’єктах України
з метою фіксації динаміки забруднень. Особливий підхід до спостережень має бути в
зонах ризиків підтоплення та затоплення територій та населених пунктів
Карпатського регіону;

• підготовка та реалізація Планів управління річковими басейнами;
• заходи із захисту територій та населених пунктів від паводків та повеней;
• застосування протипаводкових акумулюючих ємностей для збереження та раціо-

нального використання водних ресурсів;
• відновлення суднохідних шляхів на головних річках України. Ці важливі роботи

дадуть можливість збільшити пропускну спроможність русел в періоди паводків та
повеней, а це в свою чергу збільшить пропускну спроможність і впадаючих річок мен-
шого порядку, що у великих масштабах зменшить пік паводків у басейні кожної річки;

• укріплення берегів річок та русел потічків у місцях поворотів русел та на ділян-
ках слабких і нестійких ґрунтів та розчистку замулених ділянок річок для кращого
пропуску паводків та повеней;

• вирішення першочергових нагальних завдань з екологічного оздоровлення малих
річок на основі розроблених схем комплексного використання та охорони водних
ресурсів у їх басейнах;

• створення спеціалізованих служб з догляду за річками, прибережними захисними
смугами, гідротехнічними спорудами та підтримання їх у належному стані; 

• створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гід-
ротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню,
засміченню та виснаженню водних ресурсів:  

• винесення об'єктів забруднення з прибережних захисних смуг; 
• заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та

санітарного стану річок; 
• розроблення заходів для боротьби зі шкідливою дією паводкових вод (біологічна

меліорація водних об'єктів, упорядкування джерел, очищення русел від залишків
дерев, що потрапили до них внаслідок проходження паводків та весняних повеней,
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будівництво протипаводкових та протиповеневих акумулюючих ємностей, дамб, інших
інженерних споруд тощо);

• розроблення динамічної публічної екологічної карти стану річок України.
Гідрографічна мережа України представлена в основному малими річками (в їх басей-

нах формується понад 60% водних ресурсів країни). Тому вбачається цілком реальною
успішна реалізація зазначеної програми безпосередньо на рівні басейнів малих річок
(з урахуванням тієї обставини, що до водоохоронних фондів місцевих бюджетів надхо-
дить 25% обсягів коштів екологічного податку та 50% від грошових стягнень за шкоду,
заподіяну порушенням природоохоронного законодавства, а до обласних бюджетів –
відповідно 30 і 20%). 

На глибоке переконання авторів статті, окрім коштів екологічного податку (який
формується на усіх рівнях бюджетних надходжень: державному, обласному, місцево-
му) для фінансування означених природоохоронних заходів із відновлення басейнів
малих річок необхідно передбачити формування інших реальних механізмів та джерел
фінансування (з урахуванням відповідного досвіду країн ЄС). 

Відомо, що в Україні упродовж багатьох років поспіль на всі природоохоронні захо-
ди виділяється не більше 0,5% ВНП. Світовий досвід свідчить, що при видатках на
охорону природного середовища менше 3% ВНП забезпечується лише утримання пер-
соналу і здійснення термінових (першочергових) природоохоронних заходів. Лише за
умови виділення видатків на комплекс природоохоронних заходів у розмірі понад 5%
ВНП можна стабілізувати екологічну ситуацію і забезпечити поступове її поліпшення. 

На думку учасників згаданого круглого столу, Загальнодержавна програма віднов-
лення і екологічного оздоровлення малих річок України має обов’язково включати окре-
мий розділ із спеціалізованого комплексу природоохоронних заходів, специфічних
правил і норм їх застосування у межах території міст та інших населених пунктів з
урахуванням особливостей цих територій (щільна їх забудова, переважно промисло-
вими об’єктами та житловими масивами; значний рівень надходження забруднюючих
речовин; широкий спектр видів забруднюючих речовин, які несуть підвищену загрозу
щодо забруднення водних об’єктів).

У кожному конкретному випадку базовий перелік заходів у такому комплексі може
змінюватись (доповнюватись) з урахуванням конкретних характеристик річки та річ-
кового басейну, результатів вивчення і аналізу природних, господарських і соціально-
економічних умов водокористування та водоспоживання в його межах з доповненням
блоками заходів: законодавчим, контрольним, організаційним, техніко-інженерним,
інвестиційним тощо. 

Враховуючи значні масштаби негативних змін екологічного стану малих річок та
водних об’єктів у їх басейнах майже у всіх регіонах України, а також ймовірні відда-
лені наслідки їх впливу на суспільство, необхідно на державному рівні забезпечити
збільшення обсягів фінансування наукових досліджень, спрямованих на комплексне
вирішення міжрегіональних, регіональних та басейнових водно-екологічних проблем.

На завершення, учасники круглого столу «Проблеми екологічного стану малих річок
України» звернули увагу керівників вищих органів державної влади: Президента Ук -
раїни, Кабінету Міністрів України, Міндовкілля України, Міністерства розвитку гро-
мад та територій України, Держводагентства, НАН України і Держгеокадастру, в ціло-
му українського суспільства, на те, що ціла низка складних екологічних проблем, які
наразі існують при використанні водних ресурсів країни (у т.ч. малих річок та водних
об’єктів у їх басейнах), вимагають негайного вирішення. Вони можуть бути вирішені
тільки на основі розроблення Загальнодержавної програми відновлення і екологічного
оздоровлення малих річок України, її подальшої практичної реалізації на усіх рівнях:
державному, басейновому, обласному та місцевому за фінансової підтримки держави.

Законодавчо-нормативна база для цього в Україні є цілком достатньою. Споді -
ваємося, що згадана законодавчо-нормативна база дасть вагомий поштовх і стимул для
подальших логічних і послідовних кроків відповідальних органів державної законо-
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давчої і виконавчої влади на теренах охорони та збереження водних ресурсів країни,
і зокрема їх базового елементу – басейнів малих річок. Якщо реалізацію такої про-
грами буде розпочато поетапно на усіх рівнях (у першу чергу, на місцевому) на осно-
ві розроблених Планів управління річковими басейнами, то це стане надійним під-
ґрунтям для відродження малих річок України і в результаті – майбутнього процві-
тання українського суспільства. 

Реалізація Загальнодержавної програми відновлення і екологічного оздоровлення малих
річок України дозволить відновити первісний стан малих річок, дасть змогу знизити
ризики затоплення і підтоплення територій природного характеру, зменшити техно-
генне навантаження на водні об’єкти, створити екологічно чисті водні об’єкти, водо -
охоронні зони, прибережні захисні смуги та місця відпочинку, поліпшити водно-еко-
логічну ситуацію і мікроклімат в басейнах річок, покращити умови життєдіяльності
населення на берегах річок та в їх басейнах, забезпечить екологічно раціональне
управління водними ресурсами.

Якщо ж наближчим часом така програма не буде розроблена і не будуть здійснені
перші кроки з її реалізації, то багато малих річок України матимуть дуже сумну пер-
спективу для подальшого існування і, можливо, тоді доведеться створювати
Національний комітет порятунку водних ресурсів України. 

Місія екологів – не допустити цього на нашій землі.
Маючи позитивний вітчизняний та європейський досвід природоохоронної діяльності,

відповідні знання, любов до рідної землі, достатню законодавчу базу, поки ще достат-
ній кадровий склад науковців, ми не маємо права і надалі байдуже спостерігати як
гинуть наші річки! Нам потрібно спільно і негайно братися до їх охорони та віднов-
лення, щоб майбутні покоління українців могли з повагою і вдячністю згадувати своїх
попередників, у тому числі і нас з Вами, дорогі співвітчизники…

Мілена Болдовська, 11 років
Харківська спеціалізована школа №108 
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За словами президента НААН академіка Ярослава Гадзало, враховуючи кліматичні
трансформації, які мають сьогодні досить відчутний вплив на аграрний сектор еконо-
міки, питання зрошення є предметом постійної уваги.

Вчений зауважив, що зростання площ мікрозрошення з 2,5 тис. га у 1992 до 18
тис. га 2007 року і до 70 тис. га сьогодні, відбулось у т.ч. завдяки науковим розробкам
і досягненням науковців НААН.

За результатами досліджень, науковцями було розроблено нові положення методи-
ки проведення і закладання польових дослідів з урахуванням специфіки локальних
способів зрошення, математичні моделі вологоперенесення за різних умов водоподачі
та закономірності формування зон зволоження ґрунтів, виявлено закономірності фор-
мування режимів зрошення і процесів водоспоживання рослин, моделі “вода – уро-
жай”, закономірності ґрунтових процесів залежно від якості поливної води і систем
удобрювання. Розроблено технології мікрозрошення сільськогосподарських культур, у
тому числі кукурудзи, сої, буряка цукрового, рису, арахіса, лікарських культур; норми
водопотреби, інформаційно-дорадча система (ІДС) з планування та управління режи-
мами краплинного зрошення, рекомендації з управління ґрунтовими режимами, удос-
коналені методи діагностування строків поливу, низка технічних засобів систем мікро-
зрошення.

На думку вчених, недостатній рівень використання наявного агроресурсного потен-
ціалу обмежується сьогодні низьким рівнем природного вологозабезпечення на понад
ніж 2/3 території України, яке постійно погіршується через зростання посушливості
клімату. В результаті цих процесів, не лише в умовах Степу, а також на більшій час-
тині Лісостепу і навіть Полісся ефективне землеробство без зрошення стало практич-
но неможливим.

https://superagronom.com/news/11032-zmini-klimatu-spriyayut-zbilshennyu-plosch-pid-mikrozroshennyam--naan?amp=1

63

зміни кл імату сприяють зб ільшенню

площ п ід мікрозрошенням

Хоча вартість зрошення зростає з року в рік, аграрії збільшують іригаційні площі. 
Який вид зрошення обрати та скільки воно коштує? Аграрний бізнес давно став в

Україні драйвером не лише експорту, а й економіки загалом. Саме завдяки аграріям
численні українські IT та технологічні компанії мають великий клієнтський ринок та
полігон для випробування своїх ідей. Але й аграрії отримують у сучасному швидко -
плинному світі можливість працювати швидше, якісніше, прибутковіше. Як саме та на
що треба звертати увагу? 

Дощувальні машини. Незважаючи на аварійний стан зрошувальної інфраструктури
в Україні, який оцінюється як кризовий, полив дощувальними машинами залишаєть-
ся найпопулярнішим видом зрошення. Як розповідав продукт-менеджер компанії
“АСТРА” Валентин Балицький: “Компанії звертають велику увагу на збільшення при-
бутку і врожайності, що безпосередньо пов'язано з рентабельністю. Вийти на хороший
рівень без використання поливу зараз не реально”. У одного з найбільших українських
агрохолдингів HarvEast під дощовим зрошенням 95% зрошуваних площ (1600 га ста-
ном на початок 2019 року, в планах на найближчі роки довести цей об’єм до 5 тис. га,
в тому числі і на новому активі компанії, у Київській області). “Ми починали цей про-

дощ чи крапля:  що обрати аграрію

та ск ільки коштуЄ зрошення
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єкт, щоб захистити себе від посух, влас-
тивих Сходу країни. Але він виправдав
себе і тепер щорічно шукаємо під полив
тисячу гектарів. Врожайність, в середньо-
му, збільшується в 3-4 рази”, – розповів
Ігор Єрмолаєв, директор бізнес напрямку
HarvEast. “За щорічним планом, кукуруд-
за дає 430 ц/га, люцерна – чотири укоси
за сезон. Щодо озимого жита та озимої
пшениці, план з урожайності 170 ц/га з
білком 17-22%, – ділиться результатами
агроном Юрій Лизун з ТД “Долинське”, –
у той час, як поля без поливу дають в 1,5-
2,0 рази менше врожаю”.

Минулого року в господарстві ТД “До -
линське” на Херсонщині запустили в ро -
боту зрошувальну ділянку площею 956,67

га. Було побудовано електричну й насосну підстанції, закуплено реверсні машини та
прокладено 12 км трубопроводів і кабелів. Тепер, незалежно від погоди та типу куль-
тур, врожайність можна контролювати на 100%. 

Головною перевагою дощувальних машин є можливість працювати на великих пло-
щах та на рослинах різної стадії вегетації. Водночас, ерозія ґрунту є головним недолі-
ком. Тобто, коли подається багато води, ґрунт не встигає його поглинати – утворю-
ються калюжі і змив. Процес ерозії можна контролювати через датчики вологості, які
виміряють водозабезпечення ґрунту і не “заливають” без необхідності. Допомагають в
цьому і дощувальні апарати Senninger i-Wob (США), які створюють оптимальну для
просочення в ґрунт краплю. Керують цими процесами через додаток FieldNET, який
корегує норми виливу на кожній машині та показує причини зупинки чи простою
машини. 

В середньому інвестиції в дощове зрошення складають 2-3 тис. доларів на гектар,
але багато залежить від наявної інфраструктури. Наприклад, в першому нашому про-
єкті була майже робоча насосна станція – нам довелось частково інвестувати в неї,
адже на 80% вона була працездатна. Так є не всюди. Ще простіше ставити зрошення
на Півдні, де збереглися підземні бетонні канали. Загалом, окупність проєкту зро-
шення від дощувальних машин може становити від 3 до 5 років. Додамо: розробники
дощувальних машин пропонують разом з поливом вносити мікродобрива через облад-

нання для фертигації. Їх виробляють такі
фірми, як ITL SL (Dosnec-40), Inject-
ometer Mfg Co, Agri-Inject Inc. Полив
дасть надбавку до врожаю, але разом з
тим у рослин з’являється можливість
засвоїти добрива і отримати їх у доступ-
ній формі. Компанії-виробники зазнача-
ють, що це на 10% зменшить термін екс-
плуатації машин, однак компенсує затра-
ти на роботу звичайного обприскувача.
Наприклад, в Ізраїлі фертигацію викорис-
товують на 75% всіх зрошуваних площ.
Завдяки їй у ґрунт вносять майже поло-
вину всього азоту й фосфору, а також до
70% калію. Наразі HarvEast впроваджує
такі вузли на зрошувальних системах. 

Крапельне зрошування наземного і
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підземного типу. Крапельне зрошення є найбільш прогресивним способом поливу.
При такому зрошенні волога рівномірно розподіляється і вода сягає безпосередньо
кореневої системи. Однак недоліком крапельного зрошення є висока ціна обладнання
та подальші затрати на обслуговування. Фахівці стверджують, що наземне крапельне
зрошення із однорічною крапельною стрічкою окупає себе всього за один-два роки
залежно від зрошуваної культури. Швидкість монтажу, дешеві матеріали і, як резуль-
тат, збільшення врожайності у 1,5 рази – безперечно ставлять таке зрошення в топ з
окупності і ефективності. 

Проте існують і недоліки. У першу чергу – засміченість ґрунту самою стрічкою для
зрошення. Однорічну м’яку трубку майже неможливо повністю прибрати з поля, мак-
симум на 90%, бо під час експлуатації її пошкоджують комахи і птахи, а в процесі її
демонтажу із ущільненого ґрунту вона розривається. Тому ця проблема переростає в
додаткову статтю затрат – збільшення кількості обслуговуючого персоналу на полі.
Також потрібно наймати персонал, який слідкуватиме за стрічками, замінятиме їх у
разі пошкодження і прибиратиме після збору врожаю. В середньому, при крапельному
зрошенні на 15 га площі потрібна одна людина, а це додаткові витрати на заробітну
плату. Тому на заміну наземного способу крапельного зрошення приходить спосіб
укладання трубки під ґрунт. В Україні він ще мало поширений, через дорожнечу
дозволити його собі може не кожне господарство. Крім того, підземне зрошення
можна використовувати не завжди (існують різні агрономічні вимоги для обробки
дерев у саду). 

Великого поширення підземне зрошення отримало в Ізраїлі та Туреччині. Воно від-
різняється від наземного тим, що подає воду безпосередньо до кореневої системи рос-
лини через шпарувату трубку з отворами, яка закладається на глибину від 10 до 30
см відповідно до типу і структури ґрунту. Цей спосіб створює власний мікроклімат в
землі, не утворює кірки на поверхні, і відповідно зменшує затрати на воду, оскільки
вона не випаровується з поверхні поля. Вивчаючи досвід Ізраїлю та Туреччини, фахів-
ці відзначають, що головними перевагами підземного зрошення є термін експлуатації
системи (від 5 до 20 років) та економія ресурсів. 

При укладанні підземного зрошення можна досягти 50% економії води та 30% зни-
ження добрив через фертигацію. До того ж, наприклад, при вирощуванні томатів
таким способом вдалося позбутися фітофтори, появу якої провокує зазвичай саме
випаровування вологи (евапорації) з куща при наземному крапельному зрошенні.
Однак, вартість установки підземної системи сягає 3-4,5 тис. дол./га. А коли мова
заходить за повністю автоматизовану систему, якою управляє тільки телефон – сума
добігає 5-6 тис. дол./га. На додачу, підземне зрошення є дуже вимогливим до типу та
подачі води. Тому додатково ще треба витратитися на якісну фільтростанцію для
очистки води та комбінацію
фільтрів відповідно до якос-
ті та джерела води для зро-
шення. Адже, якщо брудом
забилась наземна стрічка,
закупорену ділянку можна
швидко замінити новою. 

При підземному зрошенні
це буде ціла підземно-пошу-
кова операція з розкопуван-
ням ґрунту, зупинкою систе-
ми та чималими затратами. 

Мікрозрошення – це
щось середнє між крапель-
ним зрошенням та дощуван-
ням. Воно представляє сис-
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тему труб, які через високонапірні розпилювачі поливають рослини. Мікро дощувалки
коштують біля 5-6 тис. дол./га і потребують складного монтажу. Їх радять
застосовувати на 30-50 га, бо для 1000 га це занадто складно у використанні. Тому
широкого застосування в Україні вони не знайшли.

Мікродощувальні системи є популярними в Ізраїлі. Там їх комбінують із підгрун-
товим зрошенням. На початку посіву мікродощування дає вологу насінню для сходів,
а після розвитку кореневої системи – необхідну вологу дає підземне зрошення. 

Якщо компанія працює над впровадженням зрошення, їй треба враховувати три
фактори: інфраструктуру, джерело води та статус ріллі. 

Якщо перші два зрозумілі, то щодо третього помилки трапляються часто. Краще,
якщо земля перебуває або під довгостроковою орендою, або в договорі емфітевзису.
Бо, якщо власник паю вирішить змінити орендаря, перенести труби та дощові маши-
ни буде дуже дорого. Також, слід пам’ятати, що зрошення – це лише 20-30% допо-
міжного ефекту для врожаю. 

При прагненні вирощувати великі врожаї, треба кардинально змінити систему жив-
лення, захисту тощо. Слід складати графіки поливу та визначати вдалий час для
нього.

Agravery.com

За сучасних умов суспільного розвитку перед національною системою охорони
праці постають нові завдання, виконання яких вимагає підвищення ефективності реа-
лізації покладених на зазначену систему функцій, серед яких, згідно з законодавством,
важливе місце посідає організація навчання безпечним прийомам праці.

Загальновідомо, що навчальна підготовка до безпеч-
ної праці починається задовго до трудової діяльності
– в школі, в закладах професійної підготовки, у закла-
дах вищої освіти – і продовжується безпосередньо на
виробництві – на підприємстві, в установі, організації.

Загальні норми навчання з питань охорони праці
встановлено статею 18 «Навчання з питань охорони
праці» Закону України «Про охорону праці».
Працівники після прийняття на роботу, в процесі
роботи, а також у разі переведення на інше підприєм-
ство повинні проходити навчання з питань охорони
праці, з надання домедичної допомоги потерпілим у
разі нещасного випадку, з правил поведінки при
виникненні аварії. Порядок і види навчання, інструк-
тажів, порядок перевірки знань з питань охорони
праці всіх працівників установлені Типовим положен-
ням про порядок проведення навчання і перевірки

Продовжуємо П ідвищувати р івень
КомПетентності  з  охорони 

ПраЦі  ПраЦівниКів Галуз і  водноГо
ГосПодарства

навчання у ЦПКвГ
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знань з питань охорони праці, яке затверджене наказом Держнаглядохоронпраці
України від 26 січня 2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05). Цим же наказом затвер-
джено Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з
питань охорони праці (додаток 3 до підпункту 5.1 НПАОП 0.00-4.12-05). Вимоги
положення є обов'язковими для виконання всіма центральними, місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами всіх форм
власності та видів діяльності.

Враховуючи зазначені вимоги, Центр підвищення кваліфікації працівників водного
господарства продовжує проведення навчання з охорони праці посадових осіб водо-
господарських організацій у дистанційному режимі. 

Протягом вересня-жовтня 2020 р. спеціалістами Держводагентства та ЦПКВГ було
проведено чергову перевірку знань з питань охорони праці серед фахівців водогосподар-
ських організацій Харківщини, Хмельниччини та Одещини. За результатами успішної
атестації посвідчення встановленого зразка отримали 126 посадових осіб водної галузі.

Нагадуємо, що згідно з вимогами п. 5.6 НПАОП 0.00-4.12-05 позачергове навчання
та перевірка знань з охорони праці проводиться, якщо:

• працівника перевели на іншу роботу або призначили на іншу посаду, що потребує
додаткових знань з питань охорони праці; 

• після нещасного випадку;
• у випадку змін чи прийняття нових нормативно-правових актів.

Н.Романенко, к.т.н.,
доцент кафедри УВР і ОП, ЦПКВГ
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На продовження теми подолання актуальних транскордонних екологічних проблем
поговоримо про принципи екологічного права, які називають принципами пересторо-
ги та превентивності. Вони були уперше закріплені у Ріо-де-Жанейрській декларації
з навколишнього середовища та розвитку, прийнятій Конференцією ООН з навко-
лишнього середовища та розвитку у Ріо-де-Жанейро 14 червня 1992 року.

NOTA BENE: 
В Угоді про асоціацію України з Євросоюзом приділено значну увагу

питанням захисту довкілля й посиленню природоохоронної діяльнос-
ті між сторонами. Згідно з Додатком ХХХ Угоди, Україна зобов’язу-
ється наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, що безпо-
середньо стосуватиметься підприємств, чия робота так чи інакше
впливає на навколишнє природне середовище. Дотримання цих при-
нципів є необхідною умовою для забезпечення ефективності, дієвості
міжнародно-правового регулювання у сфері охорони довкілля.

На відміну від застосування принципу “забруднювач платить” (див. матеріал у

ПринЦиП ПерестороГи та 
Превентивності  у  водному 

ГосПодарстві :  теор ія та ПраКтиКа
Л.Сидорова, юрист, експерт з цивільного судочинства
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випусках журналу №№7-8/2020), який вимагає, насамперед, вдосконалення механіз-
мів нормативно-правового регулювання на державному рівні, впровадження принци-
пів перестороги та превентивності залежить від рівня та ефективності наукових
досліджень, тобто можна сказати, що ці принципи пов’язані із застосуванням в робо-
ті результатів науково-практичної діяльності.

Розглянемо принцип перестороги та принцип превентивності докладніше та поди-
вимось, як їх застосовують на практиці.

Принцип перестороги у Ріо-де-Жанейрській Декларації 1992 року виділено в окре-
мий принцип №15. Цей принцип застосовують у тих випадках, коли потенційно
небезпечний вплив явища, продукту чи процесу на навколишнє середовище був вста-
новлений науковою і об’єктивною оцінкою та існує загроза серйозних або незворот-
них збитків, або існує підозра, що певні дії можуть мати негативний вплив на навко-
лишнє середовище, при цьому відсутня повна наукова впевненість для прийняття від-
повідних рішень щодо економічно ефективних заходів для запобігання погіршенню
стану навколишнього середовища. Це – наукове та офіційне викладення змісту цього
принципу.

Інакше кажучи, принцип перестороги базується на науковій невизначеності і поля-
гає у тому, що краще не робити певних дій зовсім, ніж чекати, коли наукові дослід-
ження доведуть причинний зв’язок між даними діями і негативними наслідками для
навколишнього середовища. 

Якщо ще простіше, то принцип перестороги в екології – це своєрідна презумпція
винуватості для технологій, адже за цим принципом всі технології вважаються вин-
ними у негативному впливі на навколишнє середовище, доки не буде доведено інше.

Наприклад, у березні 2000 року в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі було прий -
нято текст Хартії Землі на скликанні Комісії Хартії Землі як документа, “спрямова-
ного пробудити в людях нове почуття глобальної взаємозалежності та відповідальнос-
ті заради добробуту всієї людської родини, великої спільноти живого, а також заради
майбутніх поколінь”.

У Хартії йдеться про те, що коли знання обмежені, застосовуйте принцип пересто-
роги; покладіть обов’язок доказування на тих, хто стверджує, що його діяльність не
буде мати негативного впливу на навколишнє середовище. 

Оскільки застосування принципу перестороги можливе у формі прийняття рішення
діяти чи не діяти, то особа, що приймає таке рішення, має бути обізнаною про ризик
своїх дій/бездіяльності, попередню оцінку ризику й оцінку потенційних результатів
бездіяльності або дії; наукову оцінку можливих ризиків.

Звичайно, всі учасники майбутніх дій повинні брати участь у вивченні результатів
такої оцінки чи ризику та мати можливості вивчити різні доступні варіанти дій/без-
діяльності.

Як приклад впровадження принципу перестороги у водному господарстві можна
навести пункт 7 статті 4 Рамкової Водної Директиви 2000/60/ЄС Європейського
Парламенту і Ради “Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі вод-
ної політики” від 23 жовтня 2000 року, за яким вважається, що держави-члени не
порушили цю Директиву за умови, якщо: 

• неможливість досягти доброго стану ґрунтової води, доброго екологічного стану
або, де це є доцільним, доброго екологічного потенціалу чи запобігти погіршенню
стану масиву поверхневої води чи ґрунтової води є результатом нових модифікацій
фізичних характеристик масиву поверхневої води або змін рівня масивів ґрунтової
води, або неможливість запобігти погіршенню (з високого ступеня якості до доброї
якості) масиву поверхневої води є результатом нових сталих видів діяльності у галу-
зі розвитку людини і виконуються всі такі умови: 

а) робляться всі здійсненні кроки з метою послабити негативний вплив на стан
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масиву води; 
b) підстави для таких модифікацій чи змін вказані особливо і роз’яснені у плані роз-

порядження басейном ріки, і цілі переглядаються кожні шість років; 
с) підставами для таких модифікацій або змін є державні інтереси надзвичайної

важливості і/або вигоди для довкілля і суспільства від досягнення цілей перевищу-
ються вигодами від нових модифікацій або змін для здоров’я людей, для збереження
безпеки людей або для сталого розвитку;

d) цілі, пов’язані з вигодами, що їх обслуговують такі модифікації чи зміни масиву
води, не можуть, через технічну нездійсненність або непомірні витрати, бути досягну-
тими іншими засобами, які були б значно кращими у стосунку до довкілля. 

На відміну від принципу перестороги, який зобов’язує учасника діяльності в еколо-
гічній сфері (у нашому випадку – у водному господарстві) проводити попередню оцін-
ку ризику, наукову оцінку потенційних результатів бездіяльності або дії у процесі ста-
більного використання водних ресурсів, принцип превентивності встановлює
обов’язок держави (державних інституцій) вживати заходів, спрямованих на запобі-
гання забрудненню, а не його усуненню чи подоланню негативних наслідків.

Принцип превентивності не виділяється у Ріо-де-Жанейрській Декларації 1992 року
окремим пунктом. Цей принцип є основою всіх інших принципів цієї декларації,
оскільки передбачає обов’язкову оцінку будь яких дій до прийняття рішень з аналі-
зом альтернатив у процесі прийняття рішення, їх розгляд і порівняння декількох варі-
антів її здійснення, та вже на підставі цього – свободу прийняття рішень та слугує
забезпеченню сталого розвитку.

В діяльності, пов’язаній із екологією, це викликано тим, що завдана довкіллю шкода
часто має руйнівний, безповоротний характер, а аналіз наслідків вже прийнятого
рішення по суті не є екологічною оцінкою і не впливає на превентивність дій.
Екологічна оцінка, надана після дій, що завдали шкоди довкіллю, вже потрібна для
застосування іншого принципу “забруднювач платить”.

Процес екологічної оцінки, яка проводиться з превентивною метою, виконує три
основі функції:

• контроль за процесом;
• прийняття рішення;
• узгодження окремих аспектів запланованої діяльності.
Зрозуміло і наголошуємо ще раз, що екологічна оцінка повинна виконуватися до

прийняття рішення про можливість здійснення можливої діяльності (наприклад, вида-
чі відповідного дозволу), але і до прийняття найважливіших проектних рішень.

NOTA BENE: 
Як на державному рівні урегульовано впровадження принципів

перестороги та превентивності?
Так, 28 лютого 2019 року було прийнято Закон України №2697-

VIII “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політи-
ки України на період до 2030 року”.

Цим Законом окреслені та проаналізовані першопричини, існуючі
проблеми та сучасний стан довкілля загалом та водних ресурсів зок-
рема в Україні, задекларовано впровадження екосистемного підходу в
галузеву політику та удосконалення системи інтегрованого екологіч-
ного управління, впровадження системи управління екологічними
ризиками в усіх сферах національної економіки, що сприятиме запо-
біганню катастроф техногенного та екологічного характеру, закцен-
товано на необхідності впровадження новітніх технологій, зокрема,
у системі моніторингу вод.

Закон визначив напрями та стратегічні цілі державної екологічної
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політики, серед яких забезпечення практичної реалізації результа-
тів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень та без-
перервної взаємодії між науковцями та державними органами; вра-
хування рекомендацій наукових установ екологічного спрямування
при прийнятті управлінських рішень та підготовці проектів норма-
тивно-правових актів, забезпечення сталого управління водними
ресурсами за басейновим принципом.

За законом, очікується створення правової бази та умов для реа-
лізації державної політики у сфері зміни клімату, запобігання
подальшої деградації земель та опустелювання, у тому числі шля-
хом ощадливого використання водних ресурсів і впровадження
науково, екологічно та економічно обґрунтованих підходів до прове-
дення меліоративних робіт.

Тобто, саме на законодавчому рівні визначаються такі напрями
державної екологічної політики України, які базуються на принци-
пах превентивності та перестороги.

Застосування принципу превентивності на практиці розглянемо на прикладі плану
роботи на найближчі півроку Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській
області*.

Так, з метою проведення попереднього екологічного аналізу стану водних ресурсів
Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області запланував спільну
роботу з Тернопільською облдержадміністрацією щодо повної паспортизації водних
об’єктів; розчистки русел річок; захисту від шкідливої дії вод та співпрацю з органа-
ми місцевого самоврядування з питань регулювання водних відносин; здійснення
заходів із раціонального використання водних об’єктів та гідротехнічних споруд;
виконання робіт з розчистки русел річок, водотоків та джерел для покращення еко-
логічного і санітарного стану; визначення прогнозних показників потреби у водних
ресурсах в межах басейну Дністра і суббасейну Прип’яті та надходжень рентної
плати за спеціальне водокористування по області.

Прикладом застосування принципу превентивності у плані роботи Регіонального
офісу водних ресурсів у Тернопільській області можна навести роботу з обстеження
водних об’єктів у 2020 році та за результатами проведеного обстеження формування
інформативно-аналітичної бази даних про екологічний стан масивів поверхневих вод,
наповнення електронної інтерактивної карти, в тому числі результатами фізико-хі -
мічного дослідження якості поверхневих вод, інформування об’єднаних територіаль-
них громад про наявність на їхній території водних об’єктів, про їх стан та викорис-
тання і надання консультацій об’єднаним територіальним громадам та водокористу-
вачам з питань розробки заходів із покращення гідрологічного режиму та екологіч-
ного оздоровлення водних об’єктів, попередження шкідливої дії вод, розробки
паспортів та укладання договорів оренди водних об’єктів, взяття на баланс гідротех-
нічних споруд; розробка режимів роботи водосховищ та орендованих водних об’єктів
з урахування водності та інтересів усіх водокористувачів ділянки водокористування. 

Вжиті заходи дозволять: 1. Провести екологічну оцінку використання водних
об’єктів та стану гідротехнічних споруд до прийняття рішень; 2. Проаналізувати аль-
тернативи у процесі прийняття рішення; прийняття рішення за підсумками еколо-
гічної оцінки; 3. Узгодити окремі аспекти запланованої діяльності Регіонального
офісу водних ресурсів у Тернопільській області із всіма учасниками процесу управ-
ління річковим басейном у межах Тернопільської області.

Принцип перестороги у роботі буде застосовуватись після всебічного аналізу, уза-
гальнення результатів державного обліку використання водних ресурсів за 2020 рік
у територіальному розрізі, галузевому та по басейну Дністра і суббасейну Прип’яті;
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відбору проб води для проведення вимірювань вмісту забруднюючих речовин із визна-
чення хімічного стану масивів поверхневих вод та передачі до лабораторії
Дністровського БУВР та лабораторії Міжрегіонального офісу захисних масивів дніп-
ровських водосховищ. А також розробки плану техногенно-екологічної безпеки та
цивільного захисту.

Інший БУВР, Дністровський, також веде активну роботу із здійснення превентив-
них заходів в управлінні водними ресурсами.

Наприклад, за повідомленням Дністровського БУВР, 30 вересня 2020 року у
Держводагентстві на онлайн-засіданні Міжвідомчої комісії були узгодженні режими
роботи Дніпровських та Дністровського водосховища на жовтень 2020 року. Зокрема,
представник гідрометеоцентру Вікторія Бойко зазначила про прогнозування 1 жовтня
випадіння значних та сильних дощів у басейні Дністра (до 50-70 мм), але зважаючи
на достатньо тривалий період сухої погоди, ці опади на приплив у басейні не позна-
чаться. 

Проте, оскільки за інформацією Укргідрометцентру, приплив води до Дністров   -
ського водосховища у жовтні очікується у межах 80-140 м3/с, або 64% від норми, чле-
нами Міжвідомчої комісії було узгоджено, що для забезпечення водокористувачів на
розташованій нижче Дністровської ГЕС українській ділянці Дністра, враховуючи при-
плив до Дністровського водосховища, здійснювати рівномірний попуск у нижній б’єф
витратами не менше ніж 100-120 м3/с. Режим пропуску дощових паводків встанов-
люватиметься у робочому порядку в кожному випадку окремо**.

Активно застосовується принцип превентивності й у БУВР річки Прип’ять***.
За повідомленням із офіційної сторінки БУВР річки Прип’ять, з 2019 року в

Україні запроваджено європейські підходи щодо здійснення моніторингу вод відпо-
відно до вимог Водної Рамкової Директиви. 

Порядком визначено чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами моніторингу без
дублювання повноважень, введено нові показники моніторингу, які в Україні до цього
часу не вимірювались – пріоритетні, гідроморфологічні та біологічні.

Нова система моніторингу вод передбачає шестирічний цикл моніторингу та класи-
фікацію стану вод за 5 класами екологічного стану і 2 класами хімічного стану.

Програма моніторингу вод розробляється з урахуванням визначення масивів повер-
хневих вод та аналізу антропогенного впливу на їх якісний та кількісний стан. 

У першу чергу підлягатимуть моніторингу ті масиви, які перебувають під ризиком
недосягнення екологічних цілей.

Впровадження нових стандартів у сфері моніторингу вод є ще одним вагомим кро-
ком на шляху підготовки стратегічних документів для досягнення “доброго” екологіч-
ного стану вод – Планів управління річковими басейнами.

Отже, підсумовуючи сказане, варто зазначити, що застосування принципів пересто-
роги та превентивності у діяльності всіх учасників системи водного господарства
позитивно сприятиме реалізації стратегій державної екологічної політики, допоможе
формуванню таких планів діяльності, які дозволять створити ефективну систему охо-
рони навколишнього природного середовища та водного господарства; удосконалить
систему управління для забезпечення збалансованого користування природними
ресурсами з урахуванням необхідності забезпечення ними прийдешніх поколінь та
дозволить перейти на системний, комплексний, досконалий підхід до процесу прий -
няття управлінських рішень.

______________________
* Див. офіційну сторінку Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській 

області https://www.facebook.com/vodgosp.te.ua
** Див. офіційну сторінку Дністровського БУВР: https://www.facebook.com/vodaif.gov.ua
*** Див. офіційну сторінку БУВР річки Прип'ять: https://www.facebook.com/buvrzt.gov.ua
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Створення належних умов та безпеки праці/виробництва/діяльності і суворий кон-
троль за їх дотриманням – пріоритетні завдання будь-якого сучасного підприємства,
яке прагне досягти збалансованого (сталого) розвитку.

Безумовно, їх виконання залежить від різних факторів: якості та повноти викладен-
ня відповідних вимог в законах та локальних нормативно-правових актах; системи
нагляду, навчально-методичної та контрольної діяльності у сфері охорони праці та,
можливо, найголовніше, від рівня індивідуальної свідомості кожної особи, відповідальної
на підприємстві за дотримання правил охорони праці.

Адже порушення останнього фактору – безвідповідальність, низький рівень системи
нагляду та несприйняття реальності загрози життю та здоров’ю працівника у разі
порушення правил охорони праці є кримінально караними діяннями.

Прикладом слугують реальні кримінальні справи, в яких винним у порушенні правил
охорони праці особам призначають реальні міри кримінального покарання та зобов’язу-
ють відшкодувати потерпілим моральну та майнову шкоду. Але людину, загиблу від
таких порушень, вже не поверне ніяка компенсація. Та слід від кримінального покаран-
ня на біографії зникне ой як не скоро.

03 грудня 2012 року близько 07:40 години начальник зміни комплексної дільниці
реакторного відділення енергоремонтного підрозділу Відокремленого підрозділу
Хмельницької атомної електростанції державного підприємства національної атомної
енергогенеруючої компанії “Енергоатом” (далі ‒ ВП ХАЕС) К.І.Л. видав проміжний
наряд-допуск на виконання робіт з підготовки контейнера до завантаження від -
працьованим ядерним паливом, призначивши керівником робіт та допускачем майс-
тра К.С.В., виконавцем робіт – слюсаря 5 розряду С.А.О., членів бригади – слюсарів
4-го розряду Б.В.Р і А.Д.С.

О 07:50 години майстер К.С.В. видав членам бригади С.А.О., Б.В.Р. та А.Д.С. зав-
дання: здійснити перестановку штуцерів – від’єднати від кришки контейнера гумовий
рукав подачі стисненого повітря та за допомогою гумового рукава забезпечити пода-
чу до контейнера у шахті мийки азоту з метою просушування його від вологи та
допустив цих осіб до виконання робіт без виводу на робоче місце. Проводити чіткий
і повний інструктаж про необхідність дотримання правил безпеки К.С.В. не став, вва-
жаючи це непотрібним. 

На виконання завдання С.А.О. відключив рукав подачі повітря від кришки контей-
нера та підключив рукав для подачі азоту в приміщенні, доповів про це майстру К.С.В.
та начальнику дільниці К.І.Л., які в цей час перебували в іншому приміщенні елек-
тростанції. 

Далі К.С.В. видав членам бригади С.А.О., Б.В.Р., А.Д.С. завдання здійснювати конт -
роль подачі азоту для осушки контейнера та о 08:11 години по телефону подав заявку
начальнику зміни енергоблоку на подачу азоту для сушки контейнера в шахті мийки. 

На виконання заявки о 08:44 год. за тимчасовою схемою був поданий азот від ком-
пресора азотно-кисневої станції, при цьому вентиль перекриття подачі азоту знахо-
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дився в іншому приміщенні реакторного відділення, тому члени бригади С.А.О., Б.В.Р.
і А.Д.С. доступу до нього не мали.

Сам майстер К.С.В. весь цей час знаходився в іншому місці у приміщенні, вико-
нуючи завдання за дозиметричним нарядом допуском по завантаженню відпрацьова-
ного ядерного палива в інший контейнер, і не проводив контроль за діями членів бри-
гади С.А.О., Б.В.Р. і А.Д.С., і це є грубим порушенням правил техніки безпеки,

О 09:24 години тиск азоту для осушки контейнера знизився, про що К.С.В. повідо-
мив начальнику зміни.

За заявкою та вказівкою начальника зміни були виконані перемикання на азотно-
кисневій станції для подачі азоту з реципієнтних балонів з тиском 18 кгс/см2, подачу
якого до контейнера періодично контролював виконавець робіт С.А.О. разом з інши-
ми членами бригади. 

Близько 10:25 год. С.А.О. вирішив ще раз проконтролювати подачу азоту, першим
зайшов до приміщення  і оглянув цілісність гумового рукава з подачею азоту.

За ним до приміщення увійшли Б.В.Р. та А.Д.С. Б.В.Р. відразу підійшов до шахти
мийки, в якій був встановлений контейнер, оглянув його зверху з метою перевірити
наявність вологи, а потім по драбині спустився на дно шахти.

Помітивши відсутність Б.В.Р., С.А.О., будучи виконавцем робіт, запитав у А.Д.С.
про те, куди той подівся, та, почувши відповідь, відразу побіг до шахти мийки та нака-
зав Б.В.Р. негайно повернутися на поверхню. 

Однак, Б.В.Р. вже знаходився під негативним впливом газового середовища азоту з
низьким вмістом кисню, почав втрачати свідомість та повільно сповзати донизу.

Але його колега А.Д.С. вирішив, що у Б.В.Р. почались судоми через напад “епілеп-
сії”, тому вирішив надати йому допомогу і безпечно спустився по драбині на дно
шахти, проте також потрапив під дію азоту та знепритомнів.

С.А.О., побачивши обох членів бригади у непритомному стані, відразу відкрив кран
подачі повітря та подав кінець гумового рукава з повітрям на дно шахти непритом-
ним А.Д.С. та Б.В.Р. 

Далі С.А.О. руками перегнув гумовий рукав подачі азоту, щоб припинити поста-
чання азоту, і став кликати на допомогу. 

Близько 10:29 год. С.А.О., зрозумівши, що його заклики про допомогу не чують,
кинув гумовий рукав подачі азоту та вибіг з приміщення гукати на допомогу. Знайшов
К.С.В., повідомив йому інформацію про нещасний випадок та про необхідність засто-
сування засобів захисту органів дихання, а вже К.С.В. телефоном повідомив началь-
ника дільниці К.І.Л. про нещасний випадок та про негайну необхідність відключення
азоту. 

Тим часом С.А.О. сам став відчувати слабкість, запаморочення, сухість у роті та щоб
прийти до тями умився холодною водою, і о 10:32 години повернувся допомагати
непритомним членам бригади. Він знову вручну перегнув гумовий рукав подачі азоту,
гумовий рукав подачі стисненого повітря направив у бік А.Д.С. та Б.В.Р. 

Рятувати непритомних А.Д.С. та Б.В.Р. кинулися й інші працівники, вони спусти-
ли на дно шахти мийки додаткові гумові рукави із подачею повітря, принесли мотуз-
ку із запобіжним поясом та ноші. 

Проте у той момент всі зрозуміли, що обмеженість простору у шахті мийки між дра-
биною та контейнером значно ускладнює застосування апарату чистого повітря, тому
С.А.О. за допомогою мотузки спустився до непритомного Б.В.Р. 
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А.Д.С. сам прийшов до тями та долучився до процесу евакуації непритомного Б.В.Р.
на поверхню шахти. 

Нажаль, Б.В.Р. помер внаслідок потрапляння в середовище з низьким вмістом
кисню, що призвело до асфіксії, незважаючи на реанімаційні заходи.

Після нещасного випадку К.І.Л., як начальник, намагаючись приховати порушення
ним правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, умовляннями
та погрозами підбурив К.С.В., С.А.О. та А.Д.С. внести завідомо неправдиві відомості
у два примірники незаповненого бланку проміжного наряду-допуску до загального
наряду-допуску і поставити свої підписи у відповідних графах про те, що вони пройш-
ли інструктаж. Після цього К.І.Л. сам вніс завідомо неправдиві відомості у два при-
мірники проміжного наряду до загального наряду допуску, написавши у графу “Наряд
выдал: дата” вніс дату та час – 03.12.12 р. 07:40, у графу “Разрешение на подготовку
рабочих мест и на допуск выдал” вніс дату та час 03.12.12 р. 07:40, скріпивши їх свої-
ми підписами, що не відповідало дійсності. 

Комісійна судова інженерно-технічна і в галузі охорони праці та безпеки життєдіяль -
ності експертиза від 12.11.2013 встановила, що з технічної точки зору причиною, яка
призвела до настання групового нещасного випадку, стало перебування бригади у скла -
ді С.А.О., Б.В.Р. та А.Д.С. в середовищі з недостатнім вмістом кисню без засобів індиві -
дуального захисту органів дихання й рятувальних поясів з рятувальними мотузками.

Дії (бездіяльність) начальника комплексної дільниці палива і реактора цеху ремон-
ту тепломеханічного обладнання К.І.Л., як особи, що видала наряд-допуск, майстра з
ремонту цеху ремонту тепломеханічного обладнання (керівник робіт за проміжним
нарядом-допуском, допускач) К.С.В., а також слюсаря з ремонту реакторно-турбінно-
го устаткування 5 розряду комплексної дільниці палива і реактора цеху ремонту теп-
ломеханічного обладнання (виконавець робіт по поміжному наряду-допуску) С.А.О. з
технічної точки зору перебувають у причинному зв’язку з настанням події досліджу-
ваного випадку.

Неправомірні дії загиблого працівника Б.В.Р., що з технічної точки зору перебува-
ють в причинному зв’язку з настанням події досліджуваного випадку – оскільки він
не врахував наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів, приступив до ви -
конання роботи з перевірки стану контейнера без застосування засобів індивідуаль -
ного захисту органів дихання і рятувальних поясів з рятувальними мотузками; при
погіршенні власного самопочуття роботу не припинив, негайно не повідомив про це
відповідальному за проведення робіт, не піклувався про особисту безпеку і здоров’я в
процесі виконання робіт, не в повному обсязі виконав вимоги нормативно-правових
актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням
і іншими засобами виробництва, не користувався засобами індивідуального захисту,
не в повному обсязі виконав свої обов’язки, вимоги трудової і технологічної дисцип-
ліни, вимоги нормативних актів з охорони праці, – були враховані судом при призна -
ченні виду та розміру покарання, але не звільнили від кримінальної відповідальності.

Вироком Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 14 берез-
ня 2017 року у кримінальній справі №682/2982/15-к було встановлено винних у
нещасному випадку осіб: 

Начальника комплексної дільниці з палива і реактора цеху К.І.Л., який не дотри-
мався вимог пунктів 3.5.14, 3.6.4, 3.7.1, 3.7.2, 3.7, 3.7.5, 3.7.7, 3.7.12. своєї посадової
інструкції; вимог пунктів 5.1.18, 5.1.3, 5.2.5, 5.2.9 Правил безпечної експлуатації тепло-
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механічного обладнання електростанцій і теплових мереж; пунктів 1.11.1, 1.11.2.2 Інст -
рукції з охорони праці слюсаря з ремонту ТМУ комплексної дільниці з палива та реак-
тора енергоремонтного підрозділу; пункту 1.16 Положення з організації безпечного про-
ведення газонебезпечних робіт, а також окремих вимог Правил безпечної експлуатації
тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж, пунктів 4.4.2 та 4.10.2. 

Його засуджено за ст.272 ч. 2 КК України до покарання у виді позбавлення волі на
строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адмініс-
тративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій у галузі атомної енер-
гетики, строком на 3 роки. На підставі ст.74 ч. 4; ст.49 ч. 1 п. 2 КК України К.І.Л.
звільнено від покарання за ст.28 ч. 2; ст.366 ч. 1; ст.27 ч. 4, ст.28 ч. 2; ст.366 ч. 1 КК
України.

Майстра К.С.В., який порушив правила безпеки під час виконання робіт з підви-
щеною небезпекою, а саме пункти 3.25, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.7, 3.7.9, 3.7.12, 3.7.17, 3.7.30,
3.7.36 посадової інструкції; пункти 4.10.2, 4.10.21, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 5.4.5 Правил без-
печної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж;
пункти 1.11.1, 1.11.2.2. Інструкції з охорони праці слюсаря з ремонту РТУ комплексної
дільниці з палива та реактору енергоремонтного підрозділу; ст.14 Закону України “Про
охорону праці”, ст.139 Кодексу Законів про працю України.

К.С.В. засуджено за ст.272 ч. 2 КК України до покарання у виді позбавлення волі
на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адмі-
ністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій у галузі атомної
енергетики, строком на 3 роки.

Слюсаря С.А.О., який будучи призначеним виконавцем робіт (производителем
работ) порушив Правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою,
а саме пункти 1.11.2.1, 1.11.2.2, 2.1.7, 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.37, 5, 5.7, 5.8, 5.8.2, 11.2, 19 поса-
дової інструкції, пункти 5.1.6, 5.4.5, 5.4.8, 5.5.1 Правил безпечної експлуатації тепломе-
ханічного обладнання електростанцій і теплових мереж; пункти 1.11.1, 1.11.2.2 Інст -
рукції з охорони праці слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування комп -
лексної дільниці з палива та реактора енергоремонтного підрозділу НАЕК “Енергоатом”
та вимоги ст.14 Закону України “Про охорону праці”.

С.А.О. засуджено за ст.272 ч. 2 КК України до покарання у виді обмеження волі на
строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адмініс-
тративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій у галузі атомної енер-
гетики, строком на 2 роки.

Стягнуто з відокремленого підрозділу Хмельницька атомна електростанція держав-
ного підприємства національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” на
користь матері загиблого Б.В.Р. 800 000 грн. в рахунок відшкодування моральної
шкоди.

Стягнуто з К.І.Л. та К.С.В. на користь матері загиблого Б.В.Р. по 20 000 грн. в раху-
нок відшкодування моральної шкоди та по 9 000 грн. майнової шкоди з кожного.

Стягнуто з С.А.О. на користь потерпілого 10 000 грн. в рахунок відшкодування
моральної шкоди та 4600 грн. майнової шкоди.

Вирок набув законної сили*.
________________
* http://reyestr.court.gov.ua/Review/73868733

75



76

Вода – елемент, без якого не виникло б життя на
Землі. Забезпечення населення чистою питною

водою було визнано глобальним пріоритетом на Всесвітньому саміті зі збалансовано-
го розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.) та Конференції ООН зі збалансованого розвит-
ку Ріо+20: “Майбутнє, якого ми хочемо” (2012 р.).

Щорічно 18 вересня (починаючи з 2003 року) відзначається Всесвітній день
моніторингу води (World Water Monitoring Day), або Всесвітній день моніторин-
гу якості води.

Це екологічне свято, започатковане з ініціативи американського Фонду чистої води,
до теперішнього часу стало інформаційно-освітньою програмою, спрямованою на під-
вищення обізнаності суспільства про проблеми водних ресурсів планети та участь у
захисті від забруднення. Адже від якості води, її складу, залежить здоров’я всього
людства.

Програма проводиться за підтримки Федерації водного середовища (Water
Environment Federation, WEF) та Міжнародної водної асоціації (International Water
Association, IWA). Вона надає людям можливість самостійно здійснювати базовий
моніторинг стану місцевих водойм.

Традиційний захід цього Дня – взяття проб води у різних водоймах нашої планети
для оцінки її якості та безпеки для життя людей і живих організмів. Бажаючим про-
понується провести низку нескладних тестів з визначення якості води у місцевих річ-
ках, озерах та інших джерелах, а результати опублікувати на сайті Всесвітнього дня
моніторингу якості води (WWMD). 

Щороку дедалі більше людей долучаються до відзначення Дня моніторингу якості
води. За даними сайту World Water Monitoring Day, в 2011 році в цьому заході брали
участь 340 тис. осіб із 77 країн світу, а наразі вже 1,5 мільйона людей зі 146 країн
світу проводять моніторинг своїх водойм. Простий набір тестів допоможе як дорос-
лим, так і дітям дослідити якість води необхідної водойми, зокрема температуру води,
прозорість (каламутність), її кислотність (pH) та розчинений кисень.

Людський організм, як і все живе, не може існувати без живильної вологи і в ньому
міститься 3/4 води від загальної маси тіла. Вимоги до якості води дозволяють убез-
печити людей від хвороботворних бактерій і вірусів, тому увага до її якості – наваж-
ливіше завдання кожного жителя планети, що переймається власним здоров’ям і
довголіттям.

Вода – це найважливіший природний ресурс. Без неї неможливий розвиток живої
природи. Вода – незамінне джерело у життєвих процесах організму людей, тварин та
рослин. Вона є найпростішим хімічним компонентом живої матерії, яка об’єднує усі
організми, які населяють нашу планету.

Це екологічне свято стало глобальною інформаційно-освітньою програмою, спрямо-
ваною на підвищення обізнаності суспільства про проблеми води та участь у захисті
водних ресурсів у всьому світі.
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ІНФОРМАЦІЯ

З 1 липня 2020 року Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів роз-
почало виконання державного моніторингу вод у суббасейні Сіверського Дінця за
новою Програмою, яка затверджена наказом Держводагентства від 24.06.2020 № 587. 

Виконання вимірювань здійснюється оновленою лабораторією моніторингу вод
Східного регіону, що входить до складу Сіверсько-Донецького БУВР, облаштування
якої було ініційовано Держводагентством для втілення європейських підходів моніто-
рингу вод в Україні. Адже процес впровадження моніторингу вод за європейськими
вимогами є однією із цілей Програми дій Уряду та ключовим пріоритетом водної
сфери у 2020 році.

Саме в басейні Сіверського Дінця уперше серед річкових басейнів України ще з
початку 2019 року було розпочато виконання діагностичного моніторингу за новим
законодавством та європейськими вимогами. А посилення функціоналу й технічних
потужностей лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР за підтримки Донецької
облдержадміністрації дозволило вже з ІІ півріччя 2020 року розпочати виконання дер-
жавного моніторингу за розширеним переліком забруднюючих речовин, що вимірю-
ються у поверхневих водах більш щільної мережі спостережень на річках та водоймах
Харківської, Донецької і Луганської областей.

Так, за новою програмою кількість пунктів моніторингу збільшилась з 34 до 72, що
дозволяє оцінити хімічний стан на 61 масиві поверхневих вод (МПВ) 37 * річок

державний моніторинг у суббасейні
с іверського дінця виконується

за новою програмою

Забір проб води: р. Сіверський Донець, с. Крива Лука

Забір проб води: гирло р. Бахмутка, р. Балаклійка 
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суббасейну Сіверського Дінця:
• на МПВ на транскордонних ділянках водотоків, 
• на МПВ, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-

побутових потреб населення, 
• на МПВ, які перебувають під ризиком на основі антропогенних впливів на якіс-

ний та кількісний стан вод.
До цього часу фахівці лабораторії моніторингу вод Східного регіону визначали у

річках 38 показників, а відтепер – 70, а саме: 
• 37 забруднюючих речовин для встановлення хімічного стану масивів поверхневих

вод (так званих пріоритетних речовин, найбільш шкідливих для людей та біоти), 
• 10 специфічних саме для суббасейну Сіверського Дінця забруднюючих речовин,
• 12 фізико-хімічних показників у районах поверхневих питних водозаборів,
• 11 додаткових показників для транскордонних та питних пунктів моніторингу.
Разом з тим, з 1 липня лабораторія моніторингу вод Східного регіону виконує

дослідження проб води не тільки в суббасейні Сіверського Дінця, а й в 19 пунктах
моніторингу в басейні річок Приазов’я в Донецькій та Запорізькій областях. 

Виконання вимірювань здійснюється на новому лабораторному обладнанні, яке при-
дбано за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища,
виділені Донецькою облдержадміністрацією за сприяння департаменту екології та
природних ресурсів, а також в рамках проєкту Координатора проектів ОБСЄ в
Україні та меморандуму про взаєморозуміння між Дитячим фондом ООН (ЮНІ-
СЕФ) в Україні та Сіверсько-Донецьким БУВР. Серед них сучасні високочутливі
прилади: оптико-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою (для визна-
чення вмісту важких металів), рідинний хроматограф та газовий хроматомас-спектро-
метр для визначення найбільш небезпечних речовин (пестициди, гербіциди, фарма-
цевтичні препарати та інші органічні сполуки).

З метою створення належних умов для експлуатації нового лабораторного облад-
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Забір проб води: гирло р. Мокра Плотва; моніторинг річок Приазов'я



нання у стислий термін було виконано капітальний ре -
монт приміщень лабораторії за кошти Державного фонду
розвитку водного господарства, виділені Держводагент -
ством. Онлайн-подорож оновленою лабораторією моніто-
рингу вод Східного регіону можна здійснити за посилан-
ням: https://www.youtube.com/watch?v=JJa8yKnqeJ8.

В рамках реалізації проєкту Координатора проектів
ОБСЄ в Україні «Зміцнення спроможності для моніто-
рингу та управління водними ресурсами на сході Ук -
раїни», що впроваджується у співпраці з Держводагент -
ством, на приладовій базі оновленої лабораторії моніто-
рингу вод Східного регіону було проведено п’ятиденний
практичний тренінг для фахівців лабораторій Сіверсько-
Донецького БУВР, Дністровського БУВР, Міжрегіональ -
ного офісу захисних масивів дніпровських водосховищ,
БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю на тему
«Сучасні методи газової хроматографії для аналізу якос-
ті води».

Здійснення державного моніторингу поверхневих вод
за європейськими стандартами є складовою частиною



День Сіверського Дінця – найбільшої прито-
ки Дону та головної водної артерії сходу
України – завершив низку цьогорічних водних
ЕКОівентів, які через карантинні обмеження
проходили у #digital форматі. До Дня річки
фахівцями Сіверсько-Донецького басейнового
управління водних ресурсів було підготовлено
відеоролик «Сіверський Донець у вишиванці:
змінюючи себе, ти змінюєш Світ», який

можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=oIJBOMzRt8w. 
А 21 вересня 2020 року, коли за екологічним календарем відзначався вже 14-й День

Сіверського Дінця, відбулось позачергове засідання басейнової ради Сіверського
Дінця та нижнього Дону. З урахуванням карантинних вимог захід проводився в
онлайн-форматі.

До участі у засіданні були запрошені представники органів влади та місцевого само-

Плану управління річковим басейном Дону (суб-
басейни Сіверського Дінця та нижнього Дону)
для досягнення «доброго» екологічного та хіміч-
ного стану вод. 

Потенціал лабораторії Сіверсько-Донецького
БУВР та спеціалізований транспорт для відборів
проб води, придбаний за кошти обласного фонду
охорони навколишнього середовища Донецької
області, також дозволили забезпечити потреби
Донецької облдержадміністрації у здійсненні
додаткових спостережень за якісним станом
водойм в Донецькій області в рамках Регіональ -
ної системи моніторингу довкілля для більш опе-
ративного і дієвого нагляду за впливом антропо-
генних факторів, включно з ризиками можливого
розповсюдження забруднення поверхневих вод з
тимчасово окупованої території. 
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водно-еколог ічн і  проблеми –
в центрі  уваги стейкхолдерів

с іверського дінця

Для довідки

* За новою програмою державний
моніторинг поверхневих вод в субба-
сейні Сіверського Дінця виконується
на 37 річках: Сіверський Донець,
Вовча, Уди, Лопань, Харків, Муром,
Рогань, Тетлега, Хотомля, Немишля,
Мож, Княжна, Балаклійка, Чепель,
Берека, Ізюмець, Оскіл, Купянка,
Нітріус, Казенний Торець, Кривий
Торець, Сухий Торець, Залізна, Бичок,
Біленька, Маячка, Бахмутка, Мокра
Плотва, Жеребець, Красна, Хоріна,
Борова, Хвильова Плотва, Верхня

Біленька, Айдар, Євсуг, Деркул.
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врядування, експерти, наукові співробітники та фахівці водогосподарсько-екологічно-
го напрямку, водогосподарські підприємства, громадські організації та інші зацікавле-
ні особи.

До обговорення важливих питань суббасейну Сіверського Дінця долучився і голова
Держводагентства Валентин Шліхта. Привітавши стейкхолдерів Сіверського Дінця,
він закликав їх до активної співпраці і в свою чергу пообіцяв всебічну підтримку та
сприяння підвищенню авторитету басейнових рад. Очільник водної сфери наголосив
на впровадженні комплексного підходу до вирішення водних проблем задля досяг-
нення доброго стану вод в Україні. 

Як консультативно-дорадчий орган у межах району басейну річки Дон, басейнова
рада розглянула поточний стан підготовки Плану управління річковим басейном
Дону, планування кроків на 2020 рік та залучення підтримки донорських інституцій
у цьому напрямку в рамках проєктів Координатора проектів ОБСЄ в Україні та
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Також учасникам засідання було представлено інформацію щодо підвищення потен-
ціалу лабораторії моніторингу вод Східного регіону, здійснення діагностичного моні-
торингу в суббасейні Сіверського Дінця у 2020 році за розширеним переліком показ-
ників та хімічного стану масивів поверхневих вод. За результатами моніторингу у
липні-серпні 2020 року тільки 9 з 61 масивів, на яких здійснюються спостереження,
відносяться до 2 класу «недосягнення доброго».

Національна спеціалістка проєктів Координатора проектів ОБСЄ в Україні Алла
Ющук поінформувала присутніх про заходи, які здійснюються з 2018 року національ-
ними та міжнародними експертами щодо розробки елементів Плану управління річ-
ковим басейном Дону. Координатором проектів ОБСЄ в Україні в 2020 році для суб-
басейну Сіверського Дінця було проведено навчання спеціалістів лабораторії,
плануєть ся придбання додаткового лабораторного обладнання, здійснення досліджен-
ня впливу хвостосховищ та розробка економічного аналізу водокористування.

Національна спеціалістка з води, гігієни та санітарії Представництва Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Наталія Коломієць повідомила присутніх, що з
2014 року в Донецькій та Луганській областях у зв’язку з початком військового кон-
флікту було започатковано проєкти за напрямком «Вода, гігієна та санітарія».
Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у вересні-жовтні 2020
року розпочне реалізацію проєкту щодо розробки елементів Плану управління річко-
вим басейном Дону, зокрема огляд виконання водоохоронних програм, доповнення
розділів ПУРБ щодо аналізу антропогенних впливів та з урахуванням змін клімату.
Важливо те, що буде здійснено аналіз кліматичних змін до 2050 року, а також роз-
роблено стратегічні пріоритети та конкретні заходи з адаптації до змін клімату.

В рамках позачергового засідання басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього
Дону було представлено основні водно-екологічні проблеми, які визначені в рамках
розробки Плану управління річковим басейном Дону, до яких входять забруднення
органічними, біогенними та небезпечними речовинами, гідроморфологічні зміни, а



Сіверський Донець – головна водна артерія сходу України, четверта за величиною
річка нашої держави, права і найбільша притока Дону. 

Річка бере свій початок на південному схилі Середньоруської височини, біля с.Под -
ольхи Прохорівського району Бєлгородської області. Її витоки розташовані на відмітці
понад 200 м над рівнем моря. Впадає в річку Дон на 218 км від гирла біля смт. Усть-
Донецьке на території Ростовської області, а в середній своїй течії перетинає
Харківську, Донецьку і Луганську області.

Загальна довжина Сіверського Дінця – 1053 км, з них в межах України – 723 км, в
тому числі в межах Харківської області – 375 км, Донецької області – 95 км, Луган -
ської області – 253 км.

Площа басейну Сіверського Дінця складає 98,9 тис.км2, в тому числі в межах
України – 54,54 тис.км2.

Згідно з гідрографіч-
ним та водогосподарсь -
ким районуванням те -
риторії України, басей
Сіверського Дінця від-
носиться до району
басейну річки Дон. На
заході він межує з
басейном Дніпра, а на
півдні – з басейном
річок Приазов’я. 

У басейні Сіверського
Дінця налічується понад
3000 річок та струмків,
з них 425 мають дов -
жину понад 10 км.

За запасами водних
ресурсів територія ба -

також можливі ризики від збройного конфлікту. Також дано старт процесу консуль-
тацій з громадськістю щодо головних водно-екологічних проблем суббасейну
Сіверського Дінця, які триватимуть до 1 листопада 2020 року. 

Ознайомитись з інформаційними матеріалами про водно-екологічні проблеми суб-
басейнів Сіверського Дінця та нижнього Дону, а також залишити відгук шляхом
заповнення опитувальника, можна на офіційному вебсайті Сіверсько-Донецького
БУВР за посиланням: https://sdbuvr.gov.ua/ (розділи «Басейнова рада» та «План уп -
равління річковим басейном»). 

Підсумки громадських консультацій щодо водно-екологічних проблем суббасейну
Сіверського Дінця буде представлено на наступному засіданні басейнової ради у лис-
топаді 2020 року.
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перлина сходу україни
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сейну Сіверського Дінця
(через своє географічне поло-
ження та кліматичні особли-
вості) відноситься до мало-
водних регіонів, де забезпече-
ність потреби у воді на кож-
ного мешканця утричі мен -
ша, ніж у середньому по
Україні. У замикаючому
створі на території України
(водпост Кружилівка, кордон
Луганської та Ростовської
областей) водні ресурси
басейну дорівнюють 4,67 км3

у рік середньої водності та
2,08 км3 у маловодний рік. 

При цьому басейн Сіверсь -
кого Дінця вважається одним
із найбільш напружених
серед основних басейнів дер-
жави через високу щільність
населення та розвинений агропромисловий комплекс.

Басейн Сіверського Дінця – це надзвичайно складна і чутлива екологічна система,
сформована нерівномірно розвиненою гідрографічною мережею, зі складним водогос-
подарським комплексом та розгалуженою системою каналів для міжбасейнового пере-
кидання стоку у маловодні райони, магістральних водоводів, ставків і водосховищ для
створення необхідних для використання запасів води. 

До складу водогосподарського комплексу басейну Сіверського Дінця входять:
• Печенізьке водосхови-

ще на р.Сіверський До -
нець (об’єм 383 млн.м3) –
основне руслорегулююче
водосховище комплексно-
го призначення, яке вико-
ристовується для забезпе-
чення питного водопоста-
чання м.Харків та підтри-
мання водності р.Сівер -
ський Донець на нижче
розташованих ділянках; 

• канал Дніпро-Донбас
(пропускна здатність
120 м3/с) – споруджений
для подолання дефіциту
водних ресурсів у мало-
водних регіонах Східної

У давнину річка мала назви Танаїс і Малий Дон. Нинішню
назву пов’язують з тим, що текла вона з Сіверського князівства (на
відміну від витоків Дону), про що є історичні свідоцтва мандрівни-
ка XVI ст. Алессандро Гваньїні: «Є також інший Дон, менша річка,
котра бере свій початок у Сіверському князівстві, а називається —
Сіверський Донець. Ця річка вище від Азова впадає у великий
Дон».

Освоєння та вивчення річок басейну Сіверського Дінця, як свід-
чать археологічні пам’ятки, літописи та історичні документи, поча-
лось ще у глибокій давнині. Перші відносно достовірні відомості по
річках басейну містяться у творах старогрецьких та давньо -
римських письменників і мандрівників V століття до н.е.

Події, оспівані у видатному пам’ятнику світової літератури
«Слово о полку Ігоревім», на думку деяких вчених, відбувалися
саме в басейні Сіверського Дінця поблизу Святогір’я. На користь
цього свідчать не тільки літописні джерела (Іпатіївський та
Лаврентіївський літописи), але й численні археологічні знахідки.
Річки Гола Долина (Сюурлій) і Макатиха (Каяла) як місця битви
князя Ігоря з половцями були вперше визначені археологом-крає -
знавцем М.В.Сібільовим у 1943 році.

Ще у XVIII сторіччі Сіверський Донець був судноплавним, але
інтенсивна вирубка лісів та будівництво гребель для млинів приз -
вели до зниження водності. На сьогоднішній день річка судно -
плавна лише на ділянці в Ростовській області.



України за рахунок міжбасейнового перекидання стоку Дніпра у басейн Сіверського
Дінця і створення запасів води у Краснопавлівському водосховищі; 

• Краснопавлівське водосховище (об’єм 410 млн.м3) – наливне водосховище комп -
лексного призначення, яке використовується як джерело питного водопостачання
населення м.Харків та забезпечує 40% потреб водопостачання Харківської області; 

• канал Сіверський Донець-Донбас (пропускна здатність 43 м3/с, довжина 131 км) –
починається в районі Райгородської греблі (522 км від гирла р.Сіверський Донець) та
завершується Верхнє-Кальміуським водосховищем на північній околиці м.Донецьк;
призначений для подачі води у маловодні райони Донецької області в басейні річок

Приазов’я;
• Оскільське водосховище

(об’єм 435,1 млн.м3) – здійс-
нює багаторічне компенсую-
че регулювання стоку
р.Оскіл, забезпечуючи пода-
чу води в канал Сіверський
Донець-Донбас;

• Південно-Донбаський
водогін (пропускна здатність
5,4 м3/с, довжина 158 км) –
бере початок з каналу
Сіверський Донець-Донбас в
Ясинуватському районі біля
с.Водяне і простягається до
м.Маріуполь;

• Другий Донбаський
водовід (пропускна здатність
2,5 м3/с, довжина 150 км) –
джерелами забору є повер-
хневі та підземні води
р.Сіверський Донець; бере
початок біля с.Маяки
Слов’янського району; вико-
ристовується для водопоста-
чання міст Слов’янськ,

Басейн Сіверського Дінця багатий на заповідні місця, серед
них: Національні природні парки «Гомільшанські ліси» та «Святі
Гори», заповідник «Крейдова флора», регіональні ландшафтні
парки «Донецький кряж», «Клебан-Бик», «Краматорський»,
«Слов’янський курорт». Неповторний природний ландшафт
Придінців’я має значний культурний та рекреаційно-туристичний
потенціал. 

На правому крутому березі Сіверського Дінця розташовані
Національний природний парк «Святі Гори» та заповідник
«Крейдова флора» (відділення Українського степового природного
заповідника НАН України). 

НПП «Святі Гори», створений у 1997 році на площі 40,6 тис. га,
став першим національним природним парком на лівобережжі
України. Тут розташовані єдині на Донеччині трьохсотрічні заплав-
ні діброви насіннєвого походження площею понад 300 гектарів.
Екологічна стежка «Дубовий гай» веде туристів повз найстаріший
дуб-велетень віком понад 640 років, що має висоту 29 м та діаметр
стовбура понад 2 м. А на крейдяних схилах ростуть реліктові крей-
дяні сосни – унікальний третинний релікт, занесений до Червоної
книги України. 

Комплексом унікальної кретофільної флори з реліктовою сосною
на крейдяних відслоненнях, що пологими ярами спадають до
Сіверського Дінця, відзначається і заповідник «Крейдова флора»,
заснований у якості відділення Українського степового природно-
го заповідника НАН України у 1988 році. Це фактично найбільша
заповідна ділянка кретофільної флори в Україні, що збереглась у
задовільному природному стані.  Крейдяні бори заповідника є
одним із двох в Україні місць природного зростання та успішного
поновлення реліктової крейдяної сосни.
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ІНФОРМАЦІЯ

Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Часів Яр;
• Західна фільтрувальна станція (с.Білогорівка) – є джерелом водопостачання

Луганської області із забором води з р.Сіверський Донець (на 467 км від гирла).
Протяжність Магістральних водоводів становить 142 км з потужністю 3,5 м3/с.

Використання водних ресурсів басейну Сіверського Дінця здійснюють понад 1200
водокористувачів. Щорічно з природних водних об’єктів (поверхневих та підземних)
басейну забирається в середньому 1400 млн.м3 води, в т.ч. безпосередньо з русла
Сіверського Дінця – понад 1100 млн.м3 води; скид зворотних вод складає понад 800
млн.м3.

Забезпечення водою населення та галузей економіки в умовах дефіциту водних
ресурсів у басейні Сіверського Дінця потребує прийняття якісних управлінських
рішень щодо оптимального перерозподілу стоку річок з урахуванням інтересів всіх
учасників водогосподарського комплексу. Саме на це і спрямовані зусилля колективу
Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Державного агентства
водних ресурсів України. 

А збереження річки та раціональне використання водних ресурсів є беззаперечним
обов’язком всіх мешканців річкового басейну. Сіверський Донець має бути спільною
справою влади і громади, старшого покоління і молоді, фахівців та ентузіастів. І День
Сіверського Дінця – найкращий спосіб про це нагадати. 

День Сіверського Дінця як щорічна громадська екологічна акція був започаткова-
ний у 2007 році Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів спіль-
но з громадською організацією «Сіверський Донець – відродження». Зазвичай щоро-
ку він проводиться у кількох форматах, щоб охопити широке коло різних верств та
вікових категорій населення, а саме: творчий конкурс «Сіверський Донець – очима
молоді» та ЕКОтолока з прибирання берегів водойм, науково-практична конференція
та ЕКОфестиваль «Сіверський Донець – ріка натхнення та любові». 

За 14 років його проведення День Сіверського Дінця став зручною платформою для
конструктивного діалогу з екологічних питань та привернення уваги до проблемати-
ки збереження водних ресурсів. А комплекс виховних, просвітницьких та заохочу-
вальних заходів для молоді Придінців’я сприяє зростанню нового покоління екосві-
домих громадян – справжніх патріотів України.

Святі гори наД ДінцемСвяті гори наД Дінцем

На правому високому березі Сіверського Дінця серед крейдяних пагорбів
Національного природного парку
«Святі Гори» розташувався унікаль-
ний архітектурний ансамбль Свято-
Успенського чоловічого монастиря,
що у 2004 році набув статусу Лаври
– третьої в Україні. 

Здавна цю місцину називали
Святими Горами, однак перші згадки
про це у писемних джерелах датують-
ся лише 1526 та 1547 роками. А
монастир у скелі документально зга-
дується вперше у 1620 році. Існує дві

Анастасія Дашивець, 15 роківАнастасія Дашивець, 15 років
Студія образотворчого Студія образотворчого 
мистецтва «Фантазія»мистецтва «Фантазія»



версії його заснування. За однією з них монастир заснували ченці Печерської лаври,
які пішли з Києва, розореного монголами у середині ХІІІ століття, а за другою вер-
сією – афонські монахи, які йшли на Русь по Сіверському Дінцю. Це місце нагадало
їм рідну Святу гору Афон.

У XVI столітті Святогірська обитель є передовим поселенням у цих місцях і слу-
жить сторожовим постом, захищаючи південні околиці держави від набігів кочівників.
Періоди розквіту в історії монастиря змінювались довгими роками занедбання. Його
закривали двічі: наприкінці XVIIІ ст. на понад півстоліття (з 1788 по 1844 рр.) і на
початку ХХ ст. на довгих 70 років (з 1922 по 1992 рр.). 

За радянських часів у будівлях монастиря діяли оздоровчі заклади: тут відкрився
Перший Всеукраїнський будинок відпочинку трудящих, а після Другої світової війни
зруйновані будівлі частково відремонтували і розмістили тут кардіологічний санаторій. 

У 1980 році храмовий комплекс монастиря було оголошено Державним історико-
архітектурним заповідником і розпочато реставрацію. Як релігійна організація монас-
тир відродився лише у 1992 році. Нині Святогірська Свято-Успенська Лавра вва -
жається духовним центром сходу України, а її архітектурний ансамбль становить
національне культурне надбання нашого народу. 

Справжньою перлиною Придінців’я є лаврські печери та Миколаївська церква на
крейдяній скелі – дивовижна споруда в стилі українського бароко в часи його найви-
щого розквіту. Храм збудований на місці давньої печерної церкви Успіння Божої
Матері початку XVII століття, втраченої через обвал. Невідомі зодчі настільки майс-
терно поєднали давній крейдяний вівтар і пізнішу цегляну споруду, що храм ніби
виростає зі скелі. Його єдність з
оточуючим природним ландшаф-
том виводить культову споруду в
розряд унікальних об’єктів куль-
турної спадщини України, аналогів
якому немає. 
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«Моє натхнення – 
Сіверський Донець»

Таїсія Савицька, 16 років
Харківська спеціалізована

школа № 99 



ІнФорМаЦІЯ

Вже 14-й рік поспіль у рамках відзначення Дня Сіверського Дінця проводиться дитя-
чо-юнацький творчий конкурс «Сіверський Донець – очима молоді». Його організато-
ри – Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів спільно з громад-
ською організацією «Сіверський Донець – відродження» під егідою Держводагент ства
ставлять за мету підвищення екологічної свідомості та громадської активності молоді
Придінців’я, залучення юного покоління до практичної природоохоронної діяльності
в урочний та позаурочний час, а також певною мірою і вплив на доросле населення
через приклад дітей та допомогу їм із виконанням творчих завдань. На часі конкур-
сні роботи проходять етап реєстрації та оцінювання, незабаром – підведення підсум-
ків і визначення переможців. 

Але й після вручення нагород водники тримають у полі зору кращих із кращих,
запрошуючи їх до участі у різноформатних зустрічах з профільними фахівцями-еко-
логами. Так, 9 жовтня 2020 року в м.Святогірськ на березі Сіверського Дінця було про-
ведено екологічний майстер-клас для молоді в рамках проєкту* Координатора проектів
ОБСЄ в Україні. Його учасниками стали 18 найактивніших юнаків та дівчат з числа
переможців конкурсу різних років та 6 їх наставників-викладачів. 

ЕКОсвідома молодь отримала змогу не за підручниками, а на практиці в доступній
для сприйняття формі дізнатись про стан головної водної артерії сходу України –
річки Сіверський Донець, ознайомитись із сучасними підходами до моніторингу
поверхневих вод та всіх його компонентів, побачити специфіку роботи фахівців у цій
галузі, набути нових знань і практичних навичок, а також у дружній атмосфері поспіл-
куватися на наукові теми з однолітками та фахівцями-екологами. 

ЕКОлОг ічний майстЕр-Клас для 
мОлОді  Придінц ів ’я  в ід КООрдинатОра 

ПрОЕКтів ОБсЄ в УКраїн і

87



Лекторами на тематичних
локаціях виступили запро-
шені Координатором проек-
тів ОБСЄ в Україні фахі-
вець з гідробіології Сергій
Щербак, який навчав юних
дослідників визначати
якість води за допомогою
водних організмів методом
біоіндикації, та фахівець з
гідроморфології Катерина
Су рай, яка ознайомила
молодь та їх наставників з
принципами гідроморфоло-
гічного дослідження річки.
Закрі пити знання були
покликані командні завдан-
ня вікторини та домашні
завдання-челенджі.

До роботи з молоддю
долучились і фахівці-водни-
ки Сіверсько-Донецького
басейнового управління вод -
них ресурсів. Зокрема, пред-
ставники лабораторії моні-
торингу вод Східного регіо-
ну Олена Полторацька та
Анна Баранова за сприяння
департаменту екології та
природних ресурсів До -
нецької облдержадміністра-
ції продемонстрували учас-
никам заходу можливості
мобільної екологічної лабо-
раторії з визначення якості
поверхневих вод в рамках
програми регіонального
моніторингу довкілля. 

А заступник начальника
С і в е р с ь ко -Дон ец ько г о
БУВР Наталія Білоцер -
ківська та начальник відділу
моніторингу вод та басейно-
вої взаємодії Ірина Сидо -
ренко в ході пізнавальної
мандрівки річкою розповіли
про автоматизовану систе-
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му контролю якості води, що вперше в Україні запроваджена на Донеччині в субба-
сейні Сіверського Дінця, та основні аспекти державного моніторингу поверхневих
вод як складової розробки Плану управління річковим басейном Дону – ключового
інструменту для досягнення «доброго» стану вод.  

Навчально-просвітницький захід був проведений з урахуванням всіх карантинних
вимог і залишив захоплені враження у всіх учасників. Безперечно, отримані в ході
майстер-класу знання та навички сприятимуть підвищенню екологічної свідомості
молоді, стимулюватимуть її громадську активність та ЕКОвідповідальність, а мож-
ливо і допоможуть визначитися із професійним напрямом. Вчителі ж в свою чергу
отримали стимул для подальшої еколого-просвітницької роботи з молоддю у
навчальному процесі та поза ним, популяризації відомостей з моніторингу поверхне-
вих вод та тіснішої взаємодії з фахівцями водної сфери.

Мотивуючим чинником до подальших дій на благо води і природи стали чудові
подарунки учасникам захо-
ду від Координатора про-
ектів ОБСЄ в Україні,
серед яких черговий альма-
нах творчих робіт конкур-
сантів, що тільки-но вий-
шов з друку. Його змістов-
не наповнення складається
з найвиразніших малюнків
і фотографій, поетичних і
прозових творів, відібраних
за тематикою минулорічно-
го конкурсу «Зробимо нашу
річку чистою від пластику
та фосфатів». А назву збір -
ці подарував один із призо-
вих малюнків конкурсу
(Анна Фоміних, Харківська
обл.), винесений на обкла-
динку: «Ми пишемо ЧОР-

НИМ по СИНЬОМУ…». 
Альманах отримав

схвальні відгуки перших
читачів і далі поширювати-
меться серед учасників
екологічних заходів, а
також доступний для
завантаження на вебсайті
Сіверсько-Донецького
БУВР за посиланням:
https://sdbuvr.gov.ua/ (у
розділі «Публікації»). 
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«Мати-річка» Аліна Дремлюга, 15 років
Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 8

«Ріка – джерело життя» Іван Туюсов, 16 років
Петрівський професійний аграрний ліцей

ІнФорМаЦІЯ
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Для довідки

* Підвищення обізнаності щодо моніторингу якості вод серед переможців щорічного твор-
чого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» є лише одним із очікуваних результатів
реалізації проєкту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Зміцнення спроможності для
моніторингу та управління водними ресурсами на сході України», що впроваджується в 2020
році у співпраці з Держводагентством. У рамках зазначеного проєкту на базі лабораторії
моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР було проведено п’ятиденний
практичний тренінг для фахівців мережі лабораторій Держводагентства на тему «Сучасні
методи газової хроматографії для аналізу якості води». Проєктом також передбачено під-
готовку економічного аналізу водокористування в басейні Сіверського Дінця в рамках роз-
робки Плану управління річковим басейном Дону та проведення аналізу екологічних загроз
від небезпечних об’єктів промисловості у річковому басейні, включаючи розгляд аварійних
ситуацій прориву дамб у найбільш вразливій зоні ведення бойових дій.

Малюнки переможців творчого конкурсу "Сіверський Донець – очима молоді"
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