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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Проведення комплексної оцінки водогосподарських ділянок 
(басейнів річок), обґрунтування допустимої межі 
антропогенного впливу на водноресурсний потенціал є 
необхідною передумовою для вирішення еколого-економічних 
проблем і полягає у визначенні критеріїв взаємодії та 
взаємозв’язку різноякісних-функціональних процесів, що 
виникають при формуванні водних ресурсів та їхньому 
використанні. 

Дослідження з оцінки функціонування водогосподарського 
комплексу (ВГК) включає використання кількісних і якісних 
показників, що характеризують водно-ресурсний потенціал 
ВГК, його територіально-галузеву структуру, економічну і 
екологічну оцінки водокористування і основні напрямки його 
раціоналізації і регламентації. 

Метою роботи є визначення основних екологічних проблем 
басейну, встановлення причин деградації природного 
середовища басейну, обґрунтування рекомендацій щодо 
вирішення встановлених проблем. 

 
ХІД РОБОТИ 

 

1. Ідентифікація основних водогосподарсько-екологічних 

проблем в межах водогосподарської ділянки (басейні річки) 

Водогосподарсько-екологічні проблеми в межах 
водогосподарської ділянки (басейні річки) встановлюються за 
результатами аналізу даних державного водообліку, водного 
кадастру та паспортизації річок України. Інформаційною базою 
досліджень є також наявні та перевірені джерела інформації: 
офіційні статистичні матеріали, річні національні доповіді; 
законодавчі нормативні документи, міжнародні огляди стосовно 
проблем водокористування України. 

Для встановлення основних водогосподарсько-екологічних 
проблем в межах водогосподарської ділянки (басейні річки) слід 
оцінити рівень антропогенного навантаження на територію 
басейну. Перш за все необхідно виявити основні джерела 
забруднення поверхневих і підземних вод, ґрунтового покриву, 
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атмосферного повітря, пов’язані з господарською діяльністю 
людини. З цією метою аналізується розвиток сільського 
господарства, промисловості, енергетики, транспорту, 
видобувної галузі, стан поводження с твердими побутовими 
відходами, непридатними до використання пестицидами та ін.. 

До основних факторів, що обумовлюють  екологічні 
проблеми в досліджуваному басейні належать: активізація 
негативних процесів і явищ—водна ерозія, зсуви, руйнування 
берегів річок, підтоплення; поглиблення процесів виснаження 
водних ресурсів, зниження водності річок; забруднення й 
погіршення якості природних вод, руйнування і деградація 
водних екосистем, зменшення рибопродуктивності, втрата 
рекреаційного потенціалу прибережних ландшафтів; погіршення 
умов проживання людей та ін. 

В результаті аналізу водогосподарсько-екологічної ситуації в 
басейнах річок України визначено 12 ключових проблем [1], які 
необхідно ідентифікувати у досліджуваному  басейні, а саме: 

1. Зміна гідрологічного режиму поверхневих вод 

В результаті впливу людини на місцевому й регіональному 
рівнях в природний процес річкового стоку, що передбачає 
збільшення чи зменшення об’ємів стоку річок у результаті 
недостатньо контрольованого відбору на промислові й 
сільськогосподарські потреби, змінюється гідрологічний режим 
середніх і малих річок. В свою чергу зміна гідрологічного 
режиму в деяких випадках, зумовлює суттєво негативний вплив 
на якість вод, зміну режиму підземних вод, зміну прибережних 
ареалів місце розташування, зниження рибопродуктивності й 
видового різноманіття. Каскади водосховищ, виконуючи 
важливу водогосподарську функцію, також є джерелом цілого 
комплексу екологічних проблем. 

2. Зміна режиму підземних вод 

Зміна рівнів водоносних горизонтів є прямим або непрямим 
наслідком людської діяльності. 

3. Затоплення і підтоплення території 

Значні території України зазнають періодично впливу 
шкідливої дії вод, затоплення та підтоплення. Негативні 
наслідки від паводків часто ускладнюються необґрунтованим 
гідротехнічним будівництвом протипаводкових споруд. В свою 
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чергу затоплення значних територій під час паводків призводить 
до надходження в водні об’єкти значних об’ємів забруднюючих 
речовин від дифузних джерел забруднення. 

В результаті господарської діяльності в заплавах середніх і 
малих річок, неконтрольованого відбору води з них і 
будівництва в заплавах річок також відбуваються зміни рівнів 
водоносних горизонтів, що призводять до затоплення й 
підтоплення значних територій. 

4. Хімічне забруднення 

Хімічне забруднення є негативним наслідком скиду хімічних 
забруднюючих речовин у водні об’єкти в результаті 
антропогенної діяльності. 

5. Мікробіологічне забруднення 

Мікробіологічне забруднення являє собою негативний вплив 
мікробіологічних складових продуктів життєдіяльності людини 
й тварин, що надходять у водні об’єкти. 

6. Забруднення радіонуклідами 

Забруднення радіонуклідами являє собою негативні наслідки, 
пов’язані із надходженням у водне середовище радіоактивних 
забруднюючих речовин і радіоактивних відходів у результаті 
функціонування атомних електростанцій, гірничодобувної і 
перероблюваних підприємств. 

7. Завислі речовини 

Завислі тверді речовини являють собою один із негативних 
впливів людської діяльності на водні об’єкти у вигляді 
підвищених обсягів скиду завислих часток. 

8. Евтрофікація 

 Евтрофікація водойм і водотоків, включаючи цвітіння во-
доростями, є результатом росту первинної продукції в водному 
об’єкті внаслідок надлишкової наявності або надходження 
обсягів біогенних речовин. 

9. Тверді відходи 

Дана проблема пов’язана із надходженням у водні об’єкти 
або на прилеглі до них території матеріалів, що 
характеризуються як тверді відходи. 

10. Аварійні скиди й викиди 

Епізодичне забруднення водних ресурсів внаслідок аварійних 
скидів забруднюючих речовин від об’єктів із незадовільним 
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технічним станом. 
11. Зміна і втрата екосистем чи екотопів і зниження 

життєздатності біоресурсів у результаті забруднення і 

захворювань 

Втрата екосистем чи екотопів, що відносяться до сучасної 
епохи, означає повне руйнування водних ареалів місце 
розташування. 

12. Вплив на біологічне і генетичне різноманіття 

Ця проблема передбачає зміни генетичного й видового різно-
маніття в результаті впровадження чужорідних видів, що 
зазнали генетичних змін, або змін місцевих ресурсів в результаті 
передбачуваного чи непередбачуваного впливу господарської 
діяльності людини, включаючи діяльність по розведенню 
водних культур і відтворення рибних запасів. 

 

2. Встановлення взаємозв’язків ключових 

водогосподарсько-екологічних проблем 
1. Зміни гідрологічного режиму поверхневих вод пов’язані з 

меліоративною діяльністю, зарегульованістю стоку малих і 
середніх річок, будівництвом водосховищ, а також 
будівництвом каналів для перекидання стоку. 

Основні галузі діяльності, які безпосередньо пов’язані з цією 
Проблемою, це енергетика (гідроенергетика), сільське 
господарство, річковий транспорт, урбанізація, промисловість і 
аквакультура. Ці галузі діяльності обумовлюють такі 
безпосередні причини: 

− регулювання стоку, включаючи необхідні попуски з 
водосховищ; 

− міжбасейнове і внутрібасейнове перекидання стоку; 
− вилучення стоку на побутові й промислові потреби; 
− осушення земель; 
− вилучення стоку на зрошення; 
− додаткове надходження води за рахунок стічних вод 

підприємств; 
− вилучення стоку для рибоводної промисловості. 
Зміна гідрологічного режиму призводить до таких наслідків: 
− зміна ареалів розміщення прибережних видів; 
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− виснаження рибних ресурсів і зниження видового 
різноманіття; 

− зміни в якості води; 
− зміна площ водно-болотних угідь; 
− зміни в біорізноманітті; 
− підвищення інтенсивності переробки берегів. 
Взаємозв’язки даної проблеми з іншими проблемами 

наведено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок зміни гідрологічного режиму поверхневих 

вод з іншими ключовими проблемами 
 
2. Зміна режиму підземних вод обумовлена діяльністю 

об’єктів гірничодобувної промисловості, забором води з під-
земних джерел і зарегульованістю стоку. Основні галузі діяль-
ності, які пов’язані з цією проблемою — промисловість, енер-
гетика і урбанізація. 

Це може призвести до таких наслідків: 
− зниження продуктивності природних ресурсів; 
− втрата біорізноманіття і природних засобів захисту від 

ерозії. 
Взаємозв’язки даної проблеми з іншими проблемами наве-

дено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Взаємозв’язок зміни режиму підземних вод зі зміною 

гідрологічного режиму поверхневих вод 
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3. Затоплення і підтоплення територій пов’язане з заму-

ленням русел річок, руйнуванням заплавних ділянок, вирубкою 
лісів і меліоративною діяльністю. Основні галузі діяльності, 
пов’язані з цією проблемою: сільське господарство, 
гірничодобувна промисловість, урбанізація і транспорт. Ці 
галузі діяльності обумовлюють такі безпосередні причини:  

− зміна гідрологічного режиму; 
− поверхневий стік з території басейну; 
− підвищення рівня ґрунтових і поверхневих вод; 
− скиди стічних вод. 

Це може призвести до таких наслідків: 
− руйнування (зміна) природного середовища наземних і 

навколоводних видів рослин і тварин; 
− додаткове забруднення водних об’єктів (бактеріальне, 

хімічне і т.д.) за рахунок змиву із територій, що затоплюються; 
− зміна характеру біотопів; 
− збільшення масштабів підтоплення територій. 
Взаємозв’язки даної проблеми з іншими проблемами 

наведено на рис. 3. 
 

 
 
Рис. 3. Взаємозв’язок затоплення і підтоплення територій з іншими 

ключовими проблемами 
 
4. Хімічне забруднення підтверджується наявністю в басейні 
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річки хімічних з’єднань антропогенного походження. Основні 
галузі діяльності, пов’язані з цією проблемою: промисловість, 
сільське господарство, урбанізація, транспорт, енергетика і 
рибоводна промисловість. Ці галузі діяльності обумовлюють 
такі безпосередні причини: 

− рідкі і газоподібні скиди/викиди забруднюючих речовин в 
процесі виробничої діяльності, включаючи скиди 
охолоджуючих вод; 

− надходження забруднень від об’єктів збереження хімічної 
продукції; 

− надходження забруднень від об’єктів розміщення твердих 
відходів; 

− надходження забруднень від об’єктів розміщення рідких 
відходів; 

− надходження забруднень від транспорту; 
− поверхневий стік; 
− зростання обсягів відходів. 
Це може призвести до таких наслідків: 
− погіршення якості поверхневих і підземних вод; 
− виснаження рибних ресурсів і зниження видового 

різноманіття; 
− зміна в біорізноманітті водних біля водних і наземних 

біологічних ресурсів; 
− зміна прибережних ареалів місце розташування; 
− порушення репродуктивних функцій у водних організмів; 
− зміна структури спільнот; 
− зростання смертності серед водних організмів; 
− зниження імунітету в водних організмах. 
Наведена нижче схема ілюструє взаємозв’язки даної 

проблеми з іншими проблемами басейну (рис. 4).  
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Рис. 4. Взаємозв’язок хімічного забруднення з іншими ключовими 
проблемами 

 
5. Мікробіологічне забруднення пов’язане зі скидом 

недостатньо очищених комунально-побутових стічних вод і 
виробничих стічних вод харчової промисловості, а також 
дифузними джерелами забруднення (переважно в повінь). 
Основні галузі діяльності, пов’язані з цією Проблемою: 
промисловість, сільське господарство і урбанізація. Ці галузі 
діяльності обумовлюють такі безпосередні причини: 

− скиди недостатньо очищених комунально-побутових 
стічних вод; 

− скиди недостатньо очищених стічних вод підприємств хар-
чової промисловості; 

− надходження забруднень від дифузних джерел (переважно 
під час повені та паводків); 

− скиди стічних вод із тваринницьких комплексів. 
Це може призвести до таких наслідків: 
− погіршення якості питної води; 
− зниження рекреаційного значення водних об’єктів; 
− виникнення інфекцій і хвороб у водних і наземних 

організмів. 
Взаємозв’язки даної проблеми з іншими проблемами в 

басейні наведено на рис. 5. 
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Рис. 5. Взаємозв’язок мікробіологічного забруднення з іншими 

ключовими проблемами 
 
6. Забруднення радіонуклідами пов’язане з наслідками аварії 

на Чорнобильській АЕС, в результаті якої значні території 
України були забруднені цезієм і стронцієм, а також наявністю 
уранових рудників. Основні галузі діяльності, пов’язані з цією 
Проблемою: це наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, 
(гірничодобувна) промисловість і енергетика. Ці галузі 
діяльності обумовлюють такі безпосередні причини: 

− надходження радіонуклідів в атмосферу і водні об’єкти 
під час аварії на Чорнобильській АЕС; 

− вторинне забруднення радіонуклідами, що надійшли в 
навколишнє, середовище в результаті аварії на Чорнобильській 
АЕС; 

− дифузний стік і точкові скиди шахтних вод і відходів 
гірських робіт 3 території відвалів уранових шахт і 
збагачувальних підприємств; 

− викиди/скиди від об’єктів розміщення радіоактивних 
відходів і джерел іонізуючого випромінювання; 

− викиди і скиди забруднюючих речовин від АЕС. 
Це може призвести до таких наслідків: 
− виникнення мутагенних ефектів; 
− руйнування імунних систем живих організмів; 
− загибель живих організмів і зміна чисельності 

популяцій. 
Взаємозв’язки даної проблеми з іншими проблемами басейну 

наведено на рис. 6. 
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Рис. 6. Взаємозв’язок забруднення радіонуклідами з іншими 

ключовими проблемами 
 
7. Завислі речовини надходять у водні об’єкти басейну від 

локальних і нелокальних джерел, а також в результаті 
меліоративної діяльності. Основні галузі діяльності, пов’язані з 
цією проблемою: сільське господарство, урбанізація, 
промисловість і транспорт. Ці галузі діяльності обумовлюють 
такі безпосередні причини: 

− надходження значних об’ємів завислих речовин від 
точкових джерел; 

− надходження значних об’ємів завислих речовин від 
дифузних джерел; 

− надходження значних обсягів завислих речовин у 
результаті меліоративної діяльності. 

Це може призвести до таких наслідків: 
− зміна ареалів місця розташування; 
− зміни в складі біологічних спільнот; 
− зріст темпів осаду відкладів і замулення; 
− руйнування бентосних спільнот, замори риби. 
Взаємозв’язки даної проблеми з іншими проблемами в 

басейні наведено на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Взаємозв’язок забруднення завислими речовинами з 

іншими ключовими проблемами 
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8. Евтрофікація розвивається в результаті надходження знач-
них обсягів органічних і біогенних речовин у водні об’єкти 
басейну річки, зарегульованості стоку, а також наявності 
мілководних ділянок на водосховищах. Основні галузі 
діяльності, пов’язані з цією Проблемою проблемою: сільське 
господарство, урбанізація, промисловість, рибоводна 
промисловість, енергетика і транспорт. Ці галузі діяльності 
обумовлюють такі безпосередні причини: 

− рідкі і газоподібні скиди/викиди забруднюючих речовин 
у процесі виробничої діяльності, включаючи скиди 
охолоджуючих вод; 

− поверхневий стік; 
− надходження забруднень від об’єктів розміщення рідких 

відходів; 
− надходження забруднень від об’єктів розміщення 

твердих 
− відходів; 
− надходження забруднень від транспорту. 
Це може призвести до таких наслідків:  
− погіршення якості води водних об’єктів у результаті 

інтенсивного цвітіння водоростей; 
− зміна окислювально-відновлюваного потенціалу; 
− зміна в структурі і функціях водних екосистем; 
− зміна видового складу і продуктивності аборигенних 

видів риб. 
Взаємозв’язки даної проблеми з іншими проблемами в 

басейні наведено на рис. 8. 
 

 
Рис. 8. Взаємозв’язок евтрофікації з іншими ключовими 

проблемами 
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9. Тверді відходи є серйозною проблемою для басейнів річок. 
Безліч існуючих у басейні несанкціонованих і необладнаних 
звалищ, на яких накопичуються тверді промислові й побутові 
відходи, а також відходи гірничодобувної промисловості, є 
постійним джерелом загрози забруднених водних ресурсів. 
Основні галузі діяльності, пов’язані з цією проблемою: 
промисловість, сільське господарство, урбанізація. Ці галузі 
діяльності обумовлюють такі безпосередні причини: 

− великі обсяги утворення твердих відходів на території 
басейну; 

− велике число неорганізованих і несанкціонованих 
звалищ і об’єктів розміщення промислових відходів, особливо 
на території української частини басейну; 

− накопичення відходів гірничодобувної промисловості. 
Це може призвести до таких наслідків: 
− погіршення якості поверхневих і ґрунтових вод; 
− погіршення стану наземних екосистем; 
− погіршення якості повітря; 
− зміна гідравлічного режиму малих річок; 
− зміна складу пляжних покриттів і відкладень. 

Взаємозв’язки даної проблеми з іншими проблемами в басейні 
наведено на рис. 9. 
 

 
 

Рис. 9. Взаємозв’язок забруднення твердими відходами з іншими 
ключовими проблемами 
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10. Аварійні скиди й викиди являють собою постійну загрозу 
забруднення водних ресурсів у результаті епізодичних 
аварійних скидів забруднюючих речовин від об’єктів 
накопичення рідких відходів промислових підприємств, 
розливання при аваріях на трубопроводах, які характеризуються 
поганим технічним станом і т. д. Основні галузі діяльності, 
пов’язані з цією проблемою: промисловість, урбанізація і 
енергетика. Ці галузі діяльності обумовлюють такі безпосередні 
причини: 

− епізодичні аварійні скиди забруднюючих речовин із 
накопичувачів рідких відходів; 

− епізодичні аварійні скиди забруднюючих речовин від 
промислових підприємств; 

− розливи при аваріях на трубопроводах і т. д. 
Це може призвести до таких наслідків: 
− різке погіршання якості поверхневих і підземних вод; 
− погіршення якості атмосферного повітря; 
− масова загибель живих організмів; 
− довгострокове забруднення територій з відповідними 

екологічними змінами. 
Взаємозв’язки даної проблеми з іншими проблемами басейну 

наведено на рис. 10 
 

 
 

Рис. 10. Взаємозв’язок аварійних скидів і викидів з іншими 
ключовими проблемами 
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тєздатності біологічних ресурсів у результаті забруднення і 
хвороб. Прогресуюча деградація екосистем і екотопів у 
результаті господарської діяльності стає очевидною на багатьох 
ділянках басейнів річок України. Майже в усіх басейнах річок 
відмічені значні зміни в стані водних і наземних екосистем, а 
також у видовому складі рослинних і тваринних організмів. 
Спостерігається зростання паразитарної зараженості водних 
організмів, а також акумуляція живими організмами шкідливих 
домішок антропогенного походження. Основні галузі діяльності, 
пов’язані з цією проблемою: сільське господарство, енергетика, 
рибоводна промисловість, урбанізація, промисловість і 
транспорт. Ці галузі діяльності обумовлюють такі безпосередні 
причини, які можуть призвести до таких наслідків: 

− зміна і деградація екосистем; 
− втрата природної продуктивності; 
− зміна і втрата біорізноманіття; 
− втрата природних механізмів захисту від ерозії; 
− втрата природних поглиначів вуглецю і надходження 

вуглецю в атмосферу; 
− втрата мігруючих видів, які використовують дане 

середовище місце розташування і зміна маршрутів міграції; 
− вплив змін у гирловій системі на сусідні морські 

екосистеми; 
− зміна стабільності екосистем; 
− зміни в структурі спільнот; 
− зниження видового різноманіття. 
Взаємозв’язки даної проблеми з іншими проблемами басейну 

наведено на рис. 11. 
 

 
 

Рис. 11. Взаємозв’язок зміни і втрати екосистем з впливом на 
біологічне різноманіття 
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12.  Вплив  на біологічне  і генетичне різноманіття пов’язане 
з вселенням і вторгненням адвентивних видів. Забруднення 
водних об’єктів басейнів річок також негативно впливає на 
біорізноманіття і збереження генетичного фонду. Основні галузі 
діяльності, пов’язані з цією проблемою: рибальство/рибоводна 
промисловість і транспорт. Ці галузі діяльності обумовлюють 
такі безпосередні причини, які можуть призвести до таких 
наслідків: 

− зміна структур біологічних спільнот у результаті 
використання і/або виснаження одного чи більше ключових 
видів; 

− зміна біологічних спільнот у результаті спеціального чи 
випадкового впровадження нових видів; 

− зміна в структурі спільнот у зв’язку зі змінами в 
харчових ланцюгах; 

− зміни в структурі спільнот у зв’язку зі змінами ареалів 
місце розташування; 

− зміни в структурі спільнот і ареалах місце розташування 
в результаті руйнуючої риболовної практики; 

− деградація екосистем. 
Наведена нижче схема ілюструє взаємозв’язки даної проб-

леми з іншими проблемами басейну (рис. 12). 
 

 
 
Рис. 12. Взаємозв’язок впливу на біологічне різноманіття зі зміною 

і втратою екосистем 
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3. Встановлення черговості вирішення водогосподарсько-

екологічних проблем  
Після того, як були встановлені основні водогосподарсько-

екологічні проблеми в межах водогосподарської ділянки 
(басейні річки) визначаємо проблеми, які потребують 
першочергового вирішення. 

Черговість вирішення ідентифікованих проблем визначається 
на основі таких критеріїв: (1) кількість проблем, що залежать від 
або пов’язані з даною проблемою; (2) місце проблеми в ланцюзі 
причинно-наслідкових зв’язків; (3) вирішення яких проблем має 
передувати вирішенню проблеми, що розглядається. В таблиці 1 
наведена черговість (ранжування) вирішення ключових 
проблем, існуючих в басейні річки.  

 
 

Таблиця 1  
Ранжування вирішення екологічних проблем 

 

Проблема 

Число проблем, що 
залежать від або 

пов’язані з даною 
проблемою 

Черговість 
вирішення 
проблем 

Аварійні скиди і викиди 6 1 
 Затоплення і підтоплення території 6 

Зміна гідрологічного режиму 
поверхневих вод 

5  
2 
 
 

Хімічне забруднення 5 

Евтрофікація 4  
3 
 

Тверді відходи 4 

Завислі речовини 3 4 

Забруднення радіонуклідами 2  
5 
 

Мікробіологічне забруднення 2 

Зміна режиму підземних вод 1 

6 
 

Зміна і втрата екосистем чи екотопів і 
зниження життєздатності   біоресурсів в 
результаті забруднення і захворювань 

1 

Вплив на біологічне і генетичне 
різноманіття. 

1 
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4. Розробка рекомендацій щодо вирішення пріоритетних 

проблем 
Для вирішення основних проблем у досліджуваному басейні 

річки, забезпечення оптимізації використання і охорони 
природних і водних ресурсів, вирішення екологічних проблем 
басейну запропонувати комплекс заходів.  

Відповідно до встановлених водогосподарсько-екологічних 
проблем обираємо практичні та управлінські заходи з 
наведеного переліку: 

1) зміна гідрологічного режиму поверхневих вод 

Удосконалення управління: 

− визначення і моніторинг збереження екологічно-
обґрунтованих рівнів води в водосховищах;  

− розробка екологічно обґрунтованих регламентів 
перекидання стоку з басейну річки; 

− інвентаризація існуючих лісових масивів вздовж берегів і 
в басейнах річок з метою науково обґрунтованого заліснення 
територій; 

− обґрунтування й розробка конкретних заходів з охорони 
водно-болотних угідь; 

− науково обґрунтований розвиток ставкових господарств і 
моніторинг їхнього впливу на гідрологічний режим; 

− розвиток гідрологічного моніторингу (в т. ч. моніторинг 
переробки берегових ліній), створення нових гідрологічних 
постів на транскордонних ділянках басейну; 

− вдосконалення водогосподарської практики, проведення 
водоохоронних заходів. 

Застосування водозберігаючих технологій в промисловості й 
сільськогосподарському виробництві, розміщеному в басейнах 
річок. В тому числі: 

– в промисловості – суттєве збільшення обсягів оборотного й 
повторного водопостачання, зниження водоємкості виробництва 
за рахунок впровадження нових технологій; 

– в сільському господарстві – впровадження сучасних 
водозберігаючих технологій водорегулювання. 

Проведення робіт з розчистки русел і встановленню 
природного гідрологічного режиму річок з обов’язковим 
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виконанням контролем фізичних показників обсягів робіт в тих 
випадках, коли інші заходи є недостатньо ефективними. 

2) зміна режиму підземних вод 

Удосконалення управління: 

− проведення екологічної експертизи нового й реконструйо-
ваного меліоративного будівництва, проектів у гірничодобувній 
галузі (в т. ч. проектів мокрої консервації шахт); 

− розробка регламенту експлуатації водосховищ і ставків на 
середніх і малих річках. 

Практичні заходи: 

− зміна режиму роботи меліоративних споруд. 
− заходи з мінімізації впливу гірничодобувної галузі на гід-

рологічний режим підземних і поверхневих вод. 
− розвиток інструментального обліку споживання води в 

комунальному господарстві. 
3) затоплення й підтоплення територій 
Удосконалення управління: 

− проведення екологічної експертизи проектів 
гідротехнічного будівництва, в тому числі меліоративних 
споруд і споруд, направлених на попередження затоплення і 
підтоплення територій; 

− науково-технічне обґрунтування робіт з відновлення 
природного гідрологічного режиму середніх і малих річок; 

− контроль збереження правил експлуатації гідротехнічних 
споруд. Дотримання режиму меліорації; 

− розвиток системи моніторингу гідрологічного режиму 
поверхневих і підземних вод; 

− створення басейнової системи прогнозування паводкових 
ситуацій, в т. ч. з використанням методів дистанційного 
моніторингу. 

Практичні заходи 

– картографування територій, що зазнають шкідливої дії вод; 
– виконання гідротехнічного будівництва, направленого на 

попередження затоплення й підтоплення територій; 
– упорядкування господарської діяльності в заплавах річок. 
4) хімічне забруднення 
Удосконалення управління: 
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− проведення екологічної експертизи проектів нового бу-
дівництва або реконструкції існуючих виробництв, які є 
джерелами хімічного забруднення; 

− створення механізмів реалізації і контролю дотримання 
нормативів допустимого впливу на навколишнє середовище; 

− розробка і впровадження регіональних і локальних 
програм охорони водних ресурсів; 

− розробка і впровадження економічних механізмів 
стимулювання переходу на нормування скидів стічних вод на 
базі найкращих доступних технологій; 

− удосконалення системи моніторингу якості поверхневих і 
підземних вод у басейні;  

− розробка і впровадження басейнової програми 
моніторингу якості вод; 

− підвищення рівня контролю застосування пестицидів у 
сільському господарстві;  

− створення системи моніторингу дифузних джерел 
хімічного забруднення, включаючи джерела надходження в 
водні об’єкти пестицидів. 

Практичні заходи: 

− розвиток інструментального контролю скидів забрудню-
ючих речовин у навколишнє середовище. 

− наукове обґрунтування, проектування і будівництво ін-
женерних споруд для захисту поверхневих і підземних вод від 
надходження в них неочищених стічних вод. 

− інвестиції в модернізацію очисних споруд, підвищення 
потужності очисних споруд (за ступенем очистки), 
обґрунтування й будівництво повносистемних станцій очистки 
стічних вод. 

− перехід підприємств на нові водозберігаючі, екологічно 
більш чисті технології, збільшення обсягів замкнутого і 
оборотного водопостачання. 

− попередня очистка стічних вод на підприємствах. 
− реконструкція, ремонт і облаштування накопичувачів 

рідких відходів з метою попередження забруднення підземних 
вод, створення й розвиток систем об’єктного моніторингу в 
зонах потенціального впливу накопичувачів відходів. 
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− очистка дренажного стоку з сільськогосподарських 
масивів. 

− упорядкування водовідведення зливового й поверхневого 
стоку із міських територій і проммайданчиків. 

− створення водоохоронних зон і прибережних 
водоохоронних смуг. 

− реалізація заходів з екологічно безпечного зберігання 
пестицидів, у тому числі заборонених і таких, що втратили 
якість. 

− створення системи станцій швидкого оповіщення у 
випадках екстремального забруднення поверхневих вод у місцях 
водозаборів. 

5) мікробіологічне забруднення 

Удосконалення управління: 

− розробка на регіональному і локальному рівнях планів дій 
з попередження мікробіологічного забруднення водних об’єктів; 

− удосконалення координації між органами охорони 
здоров’я й охорони природи, в тому числі в галузі моніторингу 
навколишнього середовища. 

Практичні заходи: 

− облаштування полігонів промислових і побутових 
відходів, ліквідація несанкціонованих звалищ; 

− облаштування санітарних зон у місцях водозаборів; 
− знезаражування стоків (насамперед комунально-побутових 

стічних вод, стічних вод підприємств тваринництва); 
− удосконалення системи водо підготовки; 
− удосконалення системи водоохоронних зон і смуг; 
− проведення санітарно-епідемічних заходів; 
− проведення комплексу заходів, направлених на 

підвищення рівня екологічної свідомості й освіти населення, 
насамперед адвентивних в сільській місцевості. 

6) забруднення радіонуклідами 

Удосконалення управління: 

– удосконалення системи моніторингу поверхневих і 
підземних вод у Зоні відчуження ЧАЕС, а також у районах 
розміщення уранових шахт і переробних підприємств (Жовті 
Води, райони шахт, Дніпродзержинськ); 
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– проведення екологічної експертизи проектів нового бу-
дівництва або реконструкції існуючих енергоблоків. 

Практичні заходи: 

– завершення інженерних робіт на правому березі річки 
Прип’ять в межах Чорнобильської зони відчуження; 

– екологічно безпечне виведення з експлуатації водойми-
охолоджувача ЧАЕС; 

– безумовне виконання планів, установлених для 
вдосконалення безпеки АЕС; 

– удосконалення контролю за скидами і викидами, місцями 
розміщення відходів АЕС і ТЕС.  

7) завислі речовини 
Удосконалення управління: 

– розвиток економічного механізму, який стимулює скоро-
чення добування піску й гравію в руслах річок; 

– проведення екологічної експертизи проектів нового будів-
ництва чи реконструкції існуючих виробництв у прибережній 
зоні річок і водосховищ, проектів розчистки русел річок. 

Практичні заходи: 

– обмеження добування піску і гравію в заплавах річок і в 
прибережній зоні водосховищ; 
 – боротьба з ерозією берегів річок і водойм 
гідротехнічними заходами;  

– будівництво берегоукріплювальних споруд; 
– зменшення твердого стоку із територій шляхом створення 

водоохоронних зон і прибережних захисних смуг; 
– удосконалення систем механічної очистки стічних вод і 

поверхневого стоку; 
– підвищення лісистості водозбірних територій. 
8) евтрофікація 

Удосконалення управління: 

– проведення екологічної експертизи проектів нових і 
реконструйованих виробництв, скиди яких можуть суттєво 
вплинути на стан водних об’єктів того чи іншого регіону. 

– створення системи моніторингу дифузних джерел 
забруднення, заснованої на басейновому підході. 

Практичні заходи: 

− створення водоохоронних зон і прибережних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

водоохоронних смуг на річках, особливо на малих. 
− суттєве зниження виносу біогенних речовин з 

сільгоспугідь в результаті впровадження екологічно більш 
удосконалених методів ведення сільського господарства. 

− удосконалення системи очистки стічних вод підприємств 
промисловості й сільського господарства, включаючи 
тваринницькі комплекси. 

− розвиток каналізаційних систем в малих населених 
пунктах, досягнення балансу між водопостачанням і 
водовідведенням. 

− облаштування і скорочення площ мілководь 
Дніпровського каскаду водосховищ. 

9) тверді відходи 
Удосконалення управління: 

− створення умов і механізмів, які стимулюють розподільне 
збирання твердих побутових відходів та їхню утилізацію; 

− проведення екологічної експертизи проектів нового будів-
ництва або реконструкції існуючих виробництв з переробки 
твердих відходів у прибережній зоні річок і водосховищ. 

Практичні заходи: 

− ліквідація несанкціонованих звалищ твердих промислових 
і побутових відходів; 

− впровадження інженерних способів захисту водних 
об’єктів від забруднення фільтратом, в тому числі екранування, 
дренажування, очистка фільтрату та ін.; 

− переробка й утилізація твердих відходів; 
− рекультивація й реабілітація територій, зайнятих твердими 

відходами; 
− моніторинг підземних і поверхневих вод у зоні впливу 

крупних накопичувачів твердих відходів. 
10) аварійні скиди й викиди 

Удосконалення управління: 

− створення служби контролю стану гідротехнічних споруд; 
− проведення екологічної експертизи проектів нового 

будівництва чи реконструкції існуючих нафто- й 
продуктопроводів, накопичувачів рідких та твердих токсичних 
відходів. 
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Практичні заходи: 

− пріоритетне фінансування робіт по заміні аварійного 
устаткування (каналізаційні насосні станції, мережі 
водопостачання та ін.); 

− підвищення безпеки накопичувачів рідких і твердих ток-
сичних відходів засобами інженерного захисту; 

− підвищення екологічної безпеки експлуатації нафто- і 
продуктопроводів; 

− створення станцій швидкого реагування; 
− розвиток служб швидкого реагування у випадках аварій-

ного забруднення поверхневих вод. 
11) зміна і втрата екосистем чи екотопів і зниження 

життєздатності біологічних ресурсів у результаті 

забруднень і хвороб 
Удосконалення управління: 

− удосконалення контролю за дотриманням режимів 
заповідних територій та таких, що охороняються. 

− удосконалення контролю забруднення природних тери-
торій, що охороняються. 

− проведення екологічної експертизи проектів нового будів-
ництва чи реконструкції існуючих підприємств, які можуть 
негативно впливати на природні території, що охороняються. 

Практичні заходи: 

− заходи по екологічному оздоровленню існуючих природ-
них територій, що охороняються. 

− розвиток природних територій, що особливо 
охороняються, збільшення їхньої площі до екологічно 
обґрунтованих норм. 

− створення водоохоронних зон і прибережних 
водоохоронних смуг. 

12) вплив на біологічне й генетичне різноманіття 

Удосконалення управління: 

– створення системи моніторингу за вселенням і проник-
ненням чужорідних видів. 

Практичні заходи: 

– попередження несанкціонованого вселення чужорідних 
видів і видів, яким завдані генетичні зміни. 
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5. Висновки  
У висновках до практичної роботи мають бути стисло 

представлені основні результати проведених досліджень із 
зазначенням: основних природних та антропогенних факторів, 
що обумовлюють сучасний екологічний стан водогосподарської 
ділянки (басейну річки); встановлених пріоритетних 
водогосподарсько-екологічних проблем та основних напрямів 
заходів, спрямованих на їх розв’язання. 
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