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ocHoBHl нАпрями оптимlзАцIт використАння водних PEcyPclB
В СИСТЕМ! ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КOМПЛЕКСНОТ БЕЗПЕКЙ ТЕРИТОРlЙ

укрАТнишАприклцlполтАвськоТовлдстl) -

Всгуп. В сучасних )rмoвax rосподарювання опIllм;rrьне
використанIuI водних pecypciB е факгором забезпечення без-
пеки суспЙьства на ycix ii рiвкях: нацiонмьному, ргiонмь-
ному, органiзафйно-виробничому, особисгому. Воднi реryр-
си съоrоднi також визначаютъ стан середовища економiчноi
дiяаьносгi та iсrтування л7омнц| з одного боку, як важливцй
природllvrft ресурс жт,rггедiяаьноgгi та виробницгва, з iншого,
як об'ект забруднення вiдходами виробницгва та споr(ивчоrо
використанlrя продуt<тiв.та поса)п.

На фонi тенденцii до зменшення водоспоживаннrI та пИ-
вищеннЯ вимоГ до якосгi води, В YKpaiHi стrостерiгаеться про-
цес зниження запасiв прiсних вод та rx прогресуючоrо забру-
дненнЯ шкiдаивиМи eToKaMI4 що порупrуе piBHoBary екоаогi-
чних систем та Еризводr{l"ь до втрати tx здатlrосгi до самовiд-
новаення. Тому, процесI4 явища та подii, що негативно впrи-
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вають на стан водних pecypciB, потрiбЕо йеrrп,rфryrвати як
загрози компаекснiй безпецi Украiни, rl регiонiв та терrrорй
;<rсrтедiяzьноgгi лю лrIнм.

Необхiднiсгь розробки концепцiй та програм oпMM.Llrb-
ною водокорисчrвання, що базуеться на принципах компrе-
Kcнoi безпеки терrлгорЙ , виrIикла не тйьки з приtIин вiдgrг-
носri системи опгим€lаьноrо природокорисryванн& alrc й в

резуаьтатi посиаення техногепного вIIrиву виробницгва на
екосистеми Украiки, погiршення екоаогiчного стаЕу навко-
аишЕього природного сере,4овища.

ПогiршенНя екодогiЧного егаЕУ водниХ об'ектЬ спричи-
ниrо виникненЕя дая бйьшосгi терr,rгорiй Украъи таких за-
гроз, як непридатrriс-rь мя використання без додаткового
очищенIUI перева;кrrОi бiаьшосГi природнИх водIих perypciB,
зростання затрат на очищення сгiчних BolL незацiкаваепiсгь
водокорисýrвачiв у впровадженнi водозберiгаючих техноzо-
гiй та iH.

Стан розробки проблеми. Огrммiзацiя використаннJI
водних ресурсь в мсгемi забезпечення компаексноi безпеки
на нацiонааьному, регiонааьномУ, органiзацiйно-вироб-
HшIoMy та особисгому рiвнях найбйьш активно досаiдlсусгь-
ся вiтчизняними вченими та практиками протяюм останньо-
го десятиаiтгя. Методоаогiчною основою qласних концепфй
оптиммьно безпечного водокорисчванюI е компаекскi мо.
деаi збмансованого використанItя водних pecypciB.

Незва:каючи на значц/ кйькiсгь досаiдкень вчениь при-
свячених оrrгrлмiзацfi водокорисчвашя у зв'язrс5r з необхИнiс-
тю формування безпечного навкоzишнього сере,4овища зок-
ремФ О.Ф. Баzацького, т.п. Гмушкiноi С.А. Генсирука,
3.В. Герасимчук, fl.M, Гродзинськоrо, Б.М. .ЩанплuIтмна,
M.I. ,{оаiшнього, C.I. ,{орогуrrцова, М.О. Кравця, А.В.IлЁhла,
О.М, Маринича, О.О. Мiнца, В.А. Стаптука, В.М. Трrобчука,
Т.С. Хачаryрова, М.А. Хвесика, В.М. Шесгопааова, А.В. Яцика
та iнши& дана на)aкова пробаема сьогоднi набувае все бйьшоi
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акryмьносгi [1].
Мета досаiдкеrrвя. Мgгою нашого досдiд<el*rя е роз-

робка науково обrруrтованого компrексноrо пiдходу до удо-
сконменЕя органiзацii використання, вiдтвореrшя й охорони
водних prypciB на засадах забезпечення безпеки територii, як

зовнiшнього середовища ;кrrгедiяаьносгi насеаенкя.

Вiдповiдно до поставrеноi метrл буаи визначенi насгупнi
завдання:

- обrруrryвати органiзафйно-економiчнi основи опги-
ма-zrьного викорисгання i охорони водних pcypciB в )rмoBax

ринковоi системи rосподарюванЕя;
- розкрrrп4 управаiнськi аспеrсти огrплмiзацfr водокорис-

ryванЕя на регiонааьному та терlлторittаьному рiвнях, спря-
мованих на зменшенlIя загроз водним джерепам;

- сформувати рекомеrиацfr щодс вдосконмення органi-
зацiйно-економiчного механiзму оптимапьноrо водокорисry-
вання, як осtIови забезпеченrrя компдексноi безпеки хоrrгедi-
яzьносгi територiй.

Вихдад основного MaTepiaay. Розrаядаючи воднi ре-
сурси як економiчrту категорiю, необхiдно вймiттrги, що до
них вiдносрrться тiаьки Ta'rx часплна, яка на даному piBнi роз-
вrrп(у прод)дffивпих си^ i науково-технiшrого прогресу може
буги вiддйена вiд прироаи без нанесення iй збrrп<iв i викори-
стана ддя задоволенЕя матерiмымх потреб ryспйьсгва [2].

Резуаьтати багаторiчlмх дос/riдкень свiдчать, що за за-

пасами водних pecypciB з розрахунку на одного жите/хя Укра-
iHa займае одне з ocTaHrrix мiсць у €вропi. Сумарна веаичина

сгокiв рiчок Украirrи без .{унаю в середнiй за водriсrю piK
gгановить 87,7 м,ltрд. м3., у мааоводнi роки на терrrгорii Укра-
iни формуеться zише 52,4 млtрд. м3. сгоry, тобго на одцr ,lю-

мну припадае вИповiдrо, у воднi роки баизько 1,89 тис. Mi.,

а у },1.1довОднi рокИ 1,14 TTrc. м3. рiчкового стоку. 3а нормати-
вами €вропейськоi Економiчноi KoMicii ООН дер><ава, воднi

ресурси якоi не перевиIIryють 7,7 тlлс. м3 на одrry особу, вва-



г

жаеться незабезпеченою водними ресурсами. Прошознi ре-
qryси пИземних вод пипIоi якостi на територii Украrни сга-
нов/хflть 22,5 мlлрд. м3 на один рiц з яких &9 мдрд. м3 Ее зв'я-
занi з поверхневим сгоком [3].

Пробаема ще бйьше загострюетъся через крайню HepiB-
HoMipHicb розподйу водних pecypciB по територii краши.
Водозабезпеченiсгь захiдпих i пiвнiчних обаасгей кра'rни е
зЕачно вищою в порiвняннi iз сходом i пiвднем.

При цьому порiвняаьний анмiз показуе, що в}rграти
cBi;Koi води в YKpaiHi на одиницю виробаеноi продукфi знач-
но перевипDrють анмогiчнi показники в розDичгпdх KpaiHax
€вропи: у Францii - в 2,5 рази, в Нiмеччинi - ь 4,3 рази, у Ве-
аикобрrrганii i Швецfi - в 4,2 рази [4]. ТоФго, пробаема гаран-
тованого забезпеченнJI насЕаення i господарськоrо компаексу
Украiни придатною до споживанЕя водою сьогоднi е однiею
iз найбiдьш акг}rмьних.

Монiторинг використання та охорони водних ресурсЬ в
YKparHi протяюм 199Ь2011 рр. показуе, що у водному госпо-
дарсгвi KpairM iз 1990 р. icrrye сгiйка тенденцiя до зменшенЕя
водоспоживанrul. IJe насамперед пов'язано iз нестабйьнigгю
розвитку економiки, економiчними кризами 1991-1999 та
2008-2011 рр./ скороченЕrIм виробницгва/ а також значним
скороченrulм насе-.1ення Украiни (з 52,З ман. у 1990 р. до 46,а
ман. у 2011 р) [5].

При цьому необхiдно зазначити, що, незвФкаючи на
зменшен}IJI водоспоживанIul бiаьш нЬк у 3 рази (з 30201 ман.
м3 у 1990 р. до 981,0 ман. м3 у 2011 р.), обсяr скидiв забруане-
них сгокiв зменшився ллlшеlла Ц,9О/о (з 3199 ман. м3 у 1990 р.
до 1764 MzH. м3 у 2011 р.), з них обсяг скlлдiв забруднених сто-
KiB без очищення в деяких перiодах був бйьш Hi;K в 3 рази
ъищиilr рiвня 1990 р, (в 2006 р., 2007 р. вони становиrи 7427 i
1506 мzн. м3, вiдповiдно) (таба. 1).
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Табмtця 1

OcHoBпi покalзЕики використ;шпIя та охорони водких
pecypciB в YKpafHi у 199Ф2011 рр. 16]

Таким чином, приведенi цифровi aaHi у табаицi 1 свй-
чать про посиаенпя в осганrri роки загроз техногенного та ан-
тропогенного характеру мя поверхневих водних об'ектiв
Украrни.

ДосаiдкеншI водних pecypciB Поzтавськоi обаастi пока-
зми, що eKoHoMiKa та HaceneнHrl на ri терrггорЬх в цйому за-
безпеченi водними ресурсами, однаь завдан}rя оrrплмiзафi ix
використання, аiквiдафi загроз водним джереаам/ як i в рш-
Ti регiонiв Украiни, погребують негайноrо та ефктивноrо ви-

рiшення.
Подтавська облаgь розташована у водозбiрному басейнi

рiчки /нiпро. Гlдощi, зайнятi водними об'екгамr4 скаадають
14&3 тис.га, або 5,2"/" територii обzасгi. OcHoBHi водотоки об-
ааgгi - рiчки /нiпро (з Крменчуцьким та.{нiпродзержинсь-
ким водосховищами), Ворскаа, Сула, Псел Удай, Хороа" та
MMi рiчки регiоry. 3агмьна ix довжина на терrлгорii обаасгi -

Potи

3абрно
вод1 з при-

родних вqд_

них ф'опiв
млн. u3

Споlоtто
cBixoT води
млн, м3

3gалыrе
,к)стачан-
ня зворт-
них вод
млн, м3

У тоry числi
млн. u3

збруднених

нФlrативно-
Ф{ищених

чсьоrо

3 них
фз
о{1+

llвння
,l990

35615 3020, 20261 3199 470 3318
2ф0 18282 12991 10964 к1,1з 758 2100
2005 1Ф83 ,l0188

8900 и44 896 1315
2Фб 153й 10245 8824 ý91 1427 1304
m7 16з52 1Ф95 8917 38rl 15Ф 1245
2008 157Е 10265 8655 2728 616 1357
2ф9 1ц78 9513 7692 1766 270 1711
2010 14иб 98,1i 8141 17ц 312 17ф
2а11 ,l4836

9810 8075 1736 296 1735
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5 тис. км. Сумарний об'ем стоку основних рiчоlg що фрму-
етьс, в межах обаасгi в сереаrriй за водтiстю piK
1,94марл. м3 за piK [fl.

Факrичний забiр та використанIlя води по обдасгiне пе-

ревиu{FIсrгъ всгановаевi дiмiти.
У 2011 роцi з поверхневих i пiдземних дкереа обzастi за-

брано 2|3,2 ман. куб. м води, що на 5,4 ман. куб. м (на 2,4%)

менше, Hi:Ky 2010 роф. ВикорисганЕя водних pecypciB скдмо
195,7 млн. куб. м проти 200,1 ман, куб. м у попередньому

роцi (таба.2).
Табл,uця2

Осповпi показIIики використ.rння i вiдведеrrrrя вом в
Полтавськй обдасгi у 1990-2011 рр. 18]

M.ltH. м3
м
пп

повз.
ниlfi

1990 20ф 2005 2006 2ф7 2m8 2ф9 20l0 201 1

,l

за-
брно
води з
прир-
дних
ц}днхх
ф'еr-
TiB -

ffim

485,0 N4,7 253,5 348,3 378,3 270,7 238,8 218,6 213,2

2

у Torry

числi

ffп
вr!Ф
рхо
тання

3

спо_
хито
cBhoi
водп (

вmtФ
ча!о{и
lюрсь_
ку )3
Hei на

478,2 247,8 205,7 290,2 m,5 270,6 2и,0 200,1 195,7

з,1

вирOе
Hш.li

потре_
би

274,6 55,4 41,2 95,8 102,5 88,77 м,п 32,7 31,4
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3.2

пооу-
ток)-
питнi

потрв-
бr

107,8 79,4 65,3 62,7 58,5 56,ф 53,52 51,87 49,76

3,3
зрФ
шеfiня

30,3 0,6 0,1 0"l 0,001 0,ф 0,ф 0,00 0,00

3.4

dльсь
Iоrос-
пок}
щl
,ютре-
бп

65,5 23,6 19,0 18,8 18,6 14,74 13,0 1з,6 14,1

3.5

став_

кок)-

рибне
гOсrlФ

дарсf-
во

80,288 ,l12,9
78,76 110,4 103,1 l01,9 1ф,5

1

Втрати
юди
при

тр8нФ
пOрту_

иннi

9,8 18,4 22,2 24,3 23д 19,97 l7,9 15,7 14,8

5

3аrа-
льн€
водо_

sИве
деннrl
3 нюr0

261,4 237,g 182,7 214,7 2ф,6 21в,2 218,3 2,17,1 215,7

5.,l

у
rювер
xHeBi

воднi
ф'екrl
у тOму

числi

217,5 2Ф,5 l64,8 196,1 190,t 201,7 182,2 181,1 1Ф,3

5,2

заOруд
нених
звор_
тних
вqд

6,7 25,0 6,4 5,4 6,7 6,742 4,826 4,а56 4,yl

5.3

3 них
без
о{и-
lllЁняя

0,3 0,0 0,0

5.4
Hopt'tl-
тивно
Nиlll

92,0 60,1 64,8 65,85 55,99 54,29 49,21 48,78 47,31
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5.5

ношF
тив}tо

чистlц
без
оtЁlсt-
хи

Ф,15 93,6 124,8 1п,3 1Ф,6 126,5 128,6 125,35

6

обсяr
форФ
тноТв
послi-

довк)
виI}
риста-
ю{
пaли

1474,0 839,2 1071,5 1ш6,0 1Ф8,0 937,7 935,7 931,9 933,7

7

часrЕ
форФ
поiв
поспЬ

довlю
виIФ
шgта-
tюi
вод]l,
%

u,2 93,8 96,з 91,9 91,5 913 96,2 96,8 96,9

8

Поry-
xHicTb
о{иФ
них
сflпtwп

135,1 151,2 153,3 155,6 159,6 155,7 150,1 152,3 152,4

Обсяги забору i викорисгання вiдбуzося за рацпrок най-
бйьших водокорисч/вачiв обаасгi - ПАТ <Поатаварибгосп>)

(с. Бугаiвка Гаобинського райоку) та r{нiпродзержинського
Еерестово-виросного рибного господарства (с. /зер:кинське
Кремен.тушького райоку),

У бйьшосгi пiдприемсrв ГIоатавщини водозабiр зI\,rен-

шився:
- по м. Поатава - на 1,22 ман. м3 за рахунок КП <Подта-

ваводоканаа)>;

- по м. Кременчук - на 4,6 ман. м3 за рахунок ВКП <Кре-

менчrкводокаЕм>, ПАТ <Кремепчуцький завод технiчноrо
вугаецю>), Кременчучъкоi TE[{ ПАТ <Поатаваобаенерго> та
ХК кАвтоКрА3";



- по м. Комсомодьськ - на3,62 млн. м3 за раýдIок ВУВКГ
м. Комсомоаьськ та ПАТ <<ГIоатавський Г3К>.

ВикорисганЕя води за piK на одIого мешканця сrvrада€
136 мЗ, утомучисji на господарсько-пrпri потреби -35,7 м3,

Найбйьшими споживачами води е пiдприсмсгва сйьсь-
кого господарства (5&6Оl" Bciei використано'{ води) та комуна-
аьне юсподарство (28,4Yо|.,{оая промисаовосгi в еагмьному
водоспоживаннi скаада€ 12,4Yo. Серд гааузей промисаовосri
найбiдьшими спох(ивачами е пiдприемства харчовоi проми-
сzовосri, еаектроенерIgrики та чорноi метмургii. Втрати во-

дипри TpaнcпopryBaHHi (пракгlлчно Bci у комунмьному i по-
буговому водопостачання) мають мiсце через зношенiсгь та
незадовйьний сган мерФк водопостачанЕя.

Об'ем зворотних вод/ ску{ч/тих у поверхневi водойми,
зменЕIився у 2011 р. на Q8 мrн. м3 (на 1%) у порiвнявнi з по-
перq4нiм роком i становив 180,3 ман. м3.Iз феi кйькосгi 2,4%

скаЕlzи забрудненi води. Обсяг цедостатньо очищених вод
(неочищених не буао) становив 4,347 ман. м3, нормативно чи-
сплх без очисгки - 125135 MzlH. м3, нормативно оlмщених на
очисних спорудах - 47,37млъl м3, у тому числi з бiоаогiчною
очисгкою * 45,856 ман. куб. м (97У"r, з механiчною - 1,454

ман. м3 (3,%). Кйькiсгь пiдприемств, якi скидають н(uостат-
ньо-очищенi сгiчнi води зменшилась. Якщо у 2008 ix кйькiсгь
сгановиаа 2О то у 2011 - 17. Маса забруанюючих речовиц
скиц|тих за piK у поверхневi воднi об'екти, становиаа
44,27тис.т (29,5кг на одного мешканця обаасгi).

Порiвпюючи з даними по Украiф MoжIla вИмiтугги, що
прИ 3агмьному водовiдведеннi води на одного мешканця об-
аасгi в 1,4 рази меЕшому/ скl,ц забруанених сгi.rrrих вод мен-
ше у 13,8 разiв. Сьогодri основними забруанювачами поверх-
невих вод в регiонi зЕrдишаютъся пiдпри€мства жиrаово-
комун.lаьною господарствФ вlлдобувно!, нафюхiмi.пlоi промис-
aoBocTi та рибного юсподарсгва [9l.

Тому, на напIу фrмку, необхИно iдекгифiкувати най-
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бйьш aKryMbHi загрози комrrдекснй безпецi регiоrrу у сФрi
використаЕня та охорони водЕих реryрсiц а саме:

- кризове змеЕшенЕя мож.llивостей водних дкереа до
самовiдтворення та зменшенrrя ix погенцiму внамiдок над-

мiрного а}rгропогенного навантаження на воднi об'екги (екс-

тенсивrrэrй спосiб веденЕя водного господарства засгарiаi си-

стеми водокорисryвання та iH.);

- значЕе забруаненrrя водмх pecypciB внасаИок неупоря-

дкованого зiдведення сгiчних вод ви насеаених rrунктiв та го-

сподарських об'екгiв;
-забруаненЕя води орrанiчними та бiогенними речови-

нами внасаИок застосування засгарйих техЕоrогiй сйьсько-
господарського виробниtтгва та низькоi ефr<тивностi кому-
нмьних очисних споруд;

- недосконааiсгь нормативIIо-правовоi бази i органiза-

цiйноi структури системи управаiIшя водпими ресурсами;
- недосконмigгь економiчrrого механiзму рryаювання

водокорисryвання та ремiзафi водоохоронних заходЬ;
- недосконаziсгь дiючоi системи монiторинry екоаогiч-

ного сгану водних джереzl, якоgгi пr,rпrоi води i стiчних вод у
системaж водопостачання та водовйведенЕя насеzених цвк-
TiB i господарських об'екгiв.

На наш пог..1пл неfrцрмiзафю вище зазначених загроз

повиlIна забезпечрrпд ефкплвна система управаiння водоко-

рисryванЕям. Сьогодri, на жмь, вона представаеЕа в YKparHi

сzабо пов'язанимц мiж собою системами управаiння компо-
нентами природноrо середовища та окремих pecypciB. При
цьому реryдюванЕя процесу водокорисryвання здйсню€ться,

перевФкно, за допомогою адмiнiстративних механiзмiв. Сф*

рмоваЕа Еа сучасний момеrгг структура управаiння водоко-

рисryванням i принципи, заклаленi у нiф а також спроби fi

модернiзацii i вдосконаленЕя не спромо;rсri спри-rги

розв'язаrшю основних пробаем охорони i вiдтворення водних

pecypciB. Тому бйьш конgгрукгивним напрямком е розробка
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якlсно нового пцходу до управаlння водними ресурсами, ви-
ходячи iз напрямкiв забезпечення компаексноi безпеки тери-
торiй. Управаirпrя в гмрi використirпЕя i охорони вод та вй-
творення водrих pecypciB повинно здйскюватися за принци-
пом забезпечеrпrя компаексноi безпеки терrrгорй на ocrroBi

державнп; рriонмьних та мЬкргiонмьних програм з ураху-
ванням можливостей джера вод{их pecypciB.

/ая бйьш повноi ремiзацii вказаного приЕциIrу съого-

днi необхiдно створити координацйнi управаiнськi сгрупсry-

pI4 що буаугь здйскювати в межах реааьних джеред водних
pcypciB функцiй пzаIIування, координафi i коlrrро^ю з роз-
межJванням повноважень у питаннях використання водЕих
pecypciB мЬк органами дер)сaвноi ваади i мiсцевою самовря-
дування. Каючовим питанням створення TaKoi системи

управziння е формування мя всьоrо регiону, насеrення та
eKoHoMiKa якого корисryються водними ресурсами з дкереп
спйьноrо сгiчного басейrту, такого терrrгорiааьного коордr1-
нацiйного оргаЕу, якуit бц спрямовував зусмлля Bcix piBHiB

влади на забезпечеЕня оптимЕlаьного водокорисryвання на
Bcix терrггорiях, яких торкаютъся воднi пробаеми.

Визначмьними прицципами фрмуванrrя TaKoi систrеми

управаiнrrя мають 65rм:
. Ha}'l(oBa обrруrггованiсгь управаiнських рiшень;
о вiдповiднiсгь ryчасним €вропейським та мi;кнародним

правовим Еормам;
о прiорrrгетrriсть комIIлаексноi безпеки територiй в сфрi

водокорисгJrвання i водоспоживанt{я;
о узгоджевiсть рiшень суб'ектiв терrггорiмьноi сисгеми

управаiння водокорисryванЕям;
о самодостатнiсгь i самоокупнiсгь терrа:горiмьноi систе-

ми водокорисryвання, охорони вод i вИтворення водних ре-
clpciB;

о органiзацiйно-економiчна цйiснiсгь систеIlrи водокори-
сryвання;
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о посиаенЕя вИповИааьносгi за якiсть водних рсурсЬ i
стан водних об'екгiв терrгорiй;

о сиgгемвiсгь монiторинIу компаексноi безпеки терито-
рiй.

На наurу д}мку, така система може буги предсгаваена на
регiонмьному та тr,ri:кргiонмьному piBHi коормнацйними
органами, якi повиннi мати повновФкенЕя за такими напря-
мами:

. матИ правО всгановаЮвати нмвнiсгь водних pecypciB
терrrгорiй регiоrry та gгi.сrого басейну;

. проводrlти монiторинг, анмiзувати й визначати стан
безпеки територiй в сфрi використанIIJI водних pcypciB;

. визначати та опридюдrювати данi про стан водних ре-
cypciB;

о розробаяти пааЕ органiзацйно-економi.пrих та право-
вих заходiв забезпеченrrя оптимalаьного водокорисryванюu

о розробаяти систему irцикаторiв д7tя функчiонмьних
скrмових безпеки водних дкереzr територiй;

. мати право з.rаучати до виконання робiт фахiвцiв буаь-
яких piBHb на пйсгавi договорiв.

,Що основних напрямiв удоскоЕаденIIJI органiзацiйно-
економiчного механiзму територiмьного управаiння водоко-
рисryванням та водоспоживанням нмежить модернiзафя
системи економiчних регуrяторiв. Вона являе собою сукуп-
Hicb iнсгруменriв коlтгроаю, стимуаюванЕя, обме;кекня та
санкцiй (рис.1).
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Система економiчних ргуляторiв
в сФрi водохористування

Рис. 1. Струкгура системи економiчних реryаяторiв
водокорисчдання

На напrу думку, тйьки комп.дексне застосування вказа-
них iнсгрулtеrriв стrсгеми реryаюваннJI водокорисцrвання
зможе icToTHo покращити рмiзацiю програм оптимЕlаьного
використашш та забезпечення безпеки водних perypciB, ефк-
тивIIе функlliоцування водогосrIодарською комп^ексу як в

Mex(lx окремого ргiоrту, так i на piBHi держави.
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необхiдно протягом одноrо-двох найбаихgryrх poкiв rармонi-
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тами та вимогами в напрямку забезпечення Koмц.zreKcHoi без-

пеки та розвижу регiонiв Украiни.

Висновок. Таким чином, запропонована територiмьна
система управаiння водокорисý/ваннJIм на ocHoBi координа-

фi зусиаь Bcix piBHiB управаiнrrя терrггорiями Укра'iнц насе-

дення та eKoHoMiKa яких корисryеться водними ресурсами
конкретного басейну сгоку нада€ мождивiсгь забезпе,шлти

компдексl{у ftзпеry та )rмови розвrrгку коr(ноrо регiоrту. Вона

мiсгrrгь TaKi еzементи: економi.пrий, орrанiзацЙний, управ-
аiнський та органiзацirforо-правовий механiзми забезпечення

оптимaлаьного водокорисryвання. Ефкп,rвне використання

цих механiзмiв дозвоаlrгь регiонмьному (мiжргiонмьному)
координацiйному оргаЕу створити умови дая забезпечення

водЕими ресурсами регiонiв та терrгорiй; впявленtIя загроз

дкереаам вiдтворення водних pecypciв, досаiдкення факторiв
негативноrо впаиву на ф дх<ерела, атакох( протидii цим фак-
торам на ocHoBi офнки детермiналrгiв компдексноi безпеки
теркгорiй; формування регiонмьноi та мЬкргiонааьноi по-
аiтики в сфрi водокорисýваrrrrя i розробки заходiв щодо за-

побiгання заrрозам та пододаЕнrI ix насдИкiв.
Реааiзацiя органiзацйн(reкоЕомiчного мехакiзму опти-

ммьного водокорисryвання в перспективi сприятиме вико-

нанню основних по.аожень дер:кавноi програми рафонмъно-
го використакнrI й охорони водних ресурсЬ та забезпечить

ефктивне функчiоtтувirнIlя водогосподарського компаексу
краrви.
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