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У даній статті розглянуто роль во догосподарсько-меліоративного комплексу в
контексті забезпечення сталого розвитку та запропоновані шляхи підвищення рівня
використання водних ресурсів на основі активізації інноваційно -інвестиційних процесів.
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In given article is considered of a water meliorative complex in a context of maintenance of
steady development is offered and ways of increase of a level of use of w ater resources on the basis
of activization of is innovative -investment processes are offered.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та ї ї зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Водні ресурси в системі
забезпечення сталого розвитку України є стратегічним і життєво важливим
природним ресурсом. Як зазначає В.І. Вернадський вода стоїть осібно в історії
нашої планети, не має природного тіла, яке могло б зрівнятися з нею за
впливом на хід основних природних та суспільних процесів [1, c. 27]. Наша
держава володіє значним водоресурсним потенціалом, який тривалий час
використовувався нераціонально, що пов’язано з уявленням про йог о
невичерпність. Крім того, зростаюче техногенне навантаження на водні ресурси
призводить до їх виснаження та забруднення. В зв’язку з цим необґрунтована
стратегія водоспоживання при відсутності чітких екологічних нормативів та
критеріїв, незадовільне будівництво і експлуатація водогосподарських систем
породили гострі соціально-економічні та екологічні проблеми на території
більшості регіонів нашої держави. Тому на сучасному етапі виникла
необхідність формування і здійснення державної політики сталого
водокористування, яка дасть змогу у визначені терміни вирішити комплекс
нагальних проблем. З одного боку, як і раніше, слід забезпечувати задоволення
життєво важливих потреб галузей економіки і населення у водних ресурсах, з
іншого – ці потреби повинні відповідати можливостям природи. Так рішеннями
Конференції ООН яка відбулася в Ріо -де-Жанейро (1992 р.), задекларована ідея
забезпечення сталого розвитку в цілому, а на Всесвітньому самміті голів
держав і урядів у Йоганнесбурзі (2002 р.) підтверджено перехід світо вої
спільноти до стратегії сталого розвитку [2]. Необхідність переведення
водогосподарсько-меліоративного комплексу України на модель сталого
розвитку обумовлена потребою в уповільненні негативних тенденцій
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використання водних ресурсів та прискоренні іннов аційного оновлення
матеріально-технічної бази водокористування. Саме тому державна політика
України покликана сприяти скоординованій та узгодженій діяльності як
державних органів, органів місцевого самоврядування так і підприємств -
водокористувачів у розв’язанні проблем водоресурсної сфери, у тому числі
реформування і розвитку водогосподарського -меліоративного комплексу.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Питання раціонального, екологозбалансованого водокористання та
охорони водних ресурсів в системі забезпечення сталого розвитку відображені
в працях вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них виділяються праці
В. Голяна, В. Данилов-Данільяна, В. Данилка, Г. Жуйкова, В. Заносова,
В. Сташука, С. Харічкова, М. Хвесика, В. Шевчу ка, О. Шубіна, А. Яцика та
інших відомих вчених.

Водночас питання екологозбалансованого водокористування у
водогосподарсько-меліративному комплексі в ринкових умовах
господарювання, на наш погляд, потребують подальших досліджень, що й
обумовлює актуальність написання даної статті.

Метою статті є визначення основних проблем водогосподарсько -
меліоративного комплексу, що виникли внаслідок реформування економіки,
врегулювання взаємодій між водогосподарськими та сільськогосподарськими
структурами та обґрунтування необхідності інноваційних перетворень в
контексті забезпечення сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. В нових соціально-економічних умовах
розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу України, зорієнтованих
на реалізацію принципів сталого розвитку екологічний фактор повинен стати
основним критерієм прийняття рішень економічного, соціального та
політичного характеру.

З метою попередження виникнення проблем і ефективнішого
використання водних ресурсів у водогосподарсько -меліоративному комплексі
при новому підході особливе значення надається превентивним заходам, які
спрямовані на попередження забруднення, а не на ліквідацію їх наслідків.

Аналіз водогосподарської та екологічної с итуації, що сформувалася
протягом останніх десятиліть в Україні, показує, що державна водна політика
не гарантує екологобезпечне та стабільне водокористування населення і
галузей економіки в гармонії з природою як на сучасному рівні, так і в
подальшій перспективі.

Наразі не лише всі водні об’єкти відносяться до забруднених та дуже
забруднених, але й екологічний стан води і водозбірних територій оцінюється
як незадовільний. Основними причинами такого становища є: зростання
негативного антропогенного впливу н а якість водних об’єктів; дефіцит водних
ресурсів; різкі зміни гідрологічного режиму водостоків та водойм унаслідок
погіршення якості вод і пов’язаних з ними екосистем; відсутність дієвих
заходів щодо руйнівної дії вод; неефективні механізми фінансування
природоохоронних заходів у сфері водного господарства та економічного
стимулювання водокористувачів; відсутність системи управління водними
ресурсами за басейновим принципом.
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Стратегічною метою раціонального водокористування має стати
максимальне задоволення всіх користувачів і споживачів водних ресурсів щодо
їх якісних і кількісних характеристик з одночасним збереженням не лише
природного стану водних об’єктів, але й інших екосистем, які з ними пов’язані.

До недавнього часу водні ресурси вважалися невичерпн ою та
безкоштовною природною сировиною. У зв’язку з цим необґрунтована
стратегія водоспоживання при відсутності чітких екологічних нормативів та
критеріїв, незадовільне будівництво й експлуатація водогоспо дарсько-
меліоративних систем спричинили гострі соці ально-економічні та екологічні
проблеми на території більшості регіонів нашої держави.

У посушливих районах України вода стала головним лімітуючим
чинником, що визначає рівень їх розвитку і продуктивність. Забезпечення
сталого розвитку сільськогосподарськи х підприємств, що ведуть свою
діяльність на меліорованих землях неможливе без раціонального використання
водних ресурсів, тому необхідно орієнтуватись на ресурсозаощадливе
природокористування. При цьому необхідно враховувати концепцію сталого
розвитку в гармонії з екологічною складовою, яка сприятиме раціоналізації
водокористування та здійсненні заходів щодо запобіганню забруднення водних
ресурсів; впровадженню новітніх технологій, зокрема нормуванню подачі води;
застосування водозберігаючих режимів зрошенн я; обліку споживання та
розподілу води, що забезпечить головне – зменшення водного навантаження на
кожний гектар зрошуваних угідь та зменшить інфільтрацію на рівень ґрунтових
вод.

Екологозбалансоване водокористування у зрошуваному землеробстві
неможливе без формування повноцінного та ефективного ринку науково -
технічної продукції і відповідно його інфраструктури, підпорядкованих
переведенню його на інноваційну модель розвитку. Інноваційна реорганізація
забезпечить перехід сільськогосподарських підприємств, щ о здійснюють
діяльність на меліорованих землях, від занепаду до їх докорінного інноваційного
перетворення згідно економічних і екологічних вимог сучасності. Інноваційна
реструктуризація галузі, тобто здійснення організаційно -господарських,
фінансово-економічних, правових, технічних заходів повинно бути спрямовано
на реорганізацію, зміну форм власності, механізмів управління, організаційно -
правових норм, які будуть сприяти фінансовому оздоровленню комплексу,
підвищенню конкурентоспроможності виробників сільс ькогосподарської
продукції на меліорованих землях і їх інвестиційної привабливості.
Впровадження нових і ефективних технологій є однією з умов підтримання
стабільних темпів розвитку меліорації, забезпечення раціонального
використання водних ресурсів та зах исту навколишнього середовища.

Досягнення екологозбалансованого водокористування можливе за умови
реалізації таких механізмів, як:

 дотримання норм і правил водоспоживання та водовідведення, а також
режиму використання води, що встановлюються дозволом на сп еціальне
водокористування;
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 переведення зрошення на нормоване водокористування;
 заощадливе ведення поливів на зрошуваних землях шляхом

запровадження водозберігаючих режимів зрошення;
 створення правового механізму поступового запровадження платного

водокористування у зрошуваному землеробстві;
 нормативно-правове забезпечення регулювання взаємовідносин між

сільгоспвиробниками і водогосподарськими організаціями;
 активізація інноваційної діяльності з метою підвищення технічного і

технологічного рівня сільськогос подарських підприємств на меліорованих
землях;

 охорона водних об’єктів від забруднення та виснаження;
 експлуатація водних і водогосподарських об’єктів з метою

підтримання їх у безпечному стані;
 економічне регулювання використання водних ресурсів та їх

забруднення через систему стимулюючих платежів;
 упровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду у сфері

водозбереження та охорони вод.
Серед заходів із корінного поліпшення водокористування у зрошуваному

землеробстві, першочергова роль відводиться економічним методам
управління, запровадженню госпрозрахункового механізму регулювання
раціонального використання й охорони водних ресурсів. У зв’язку з цим одним
з найбільш важливих першочергових завдань у водогосподарсько -
меліоративному комплексі є розро бка нового економічного механізму
водокористування та формування нових економічних відносин. Основна ланка
цього механізму – система платежів за використання водних ресурсів.

Плата за використання водних ресурсів є важливою складовою
економічної політики в галузі регулювання природного та економічного
середовища, її мета спрямована на формування економічних відносин, які
стимулювали б раціональне комплексне використання водних ресурсів, їх
відтворення і, зрештою, сприяли зниженню ресурсомісткості кінцевого
національного продукту та наповнення як державного, так і місцевого
бюджетів.

До економічних важелів ефективного водокористування у
водогосподарсько-меліоративному комплексі належить збільшення плати за
воду, диференціація тарифів та лімітів водокористуван ня, видача дозволів на
спеціальне водокористування, визначення нормативів плати за забруднення.
Плата за спеціальне використання водних ресурсів обов’язкова і не звільняє
суб’єктів підприємницької діяльності від платежів за скид у водні об’єкти
забруднюючих речовин.

Розмір плати має стимулювати водоспоживачів до економії використання
води та вдосконалення технології виробництва [3, c. 206], а штрафів –
забезпечувати умови, за яких порушення є невигідним з погляду
госпрозрахункових інтересів водокористувача .
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Для досягнення цієї мети необхідне створення умов, при яких виконання
природоохоронних заходів було б вигідно не тільки в результаті зниження
плати за водокористування, але і при зацікавленості в отриманні додаткового
прибутку. Такі умови можуть бути ств орені на основі економічного
стимулювання, при цьому плата за водокористування та забруднення водних
ресурсів повинна забезпечити їх охорону та відтворення. Ефективними
важелями економічного механізму водозабезпечення повинні стати також
податкові та кредитні пільги підприємств водогосподарсько -меліоративного
комплексу у разі впровадження ними водозберігаючих технологій та
зменшення негативного впливу на водні ресурси.

Дослідження засвідчили, що плата за воду, як і за інші види ресурсів, стає
важливим економічним важелем, що стимулює дбайливе ставлення до них у
зв’язку зі здійсненням радикальної перебудови системи управління
господарською діяльністю, переходом підприємств на повний госпрозрахунок і
самофінансування. Платежі, отримані у вигляді плати за водок ористування і
забруднення водних об’єктів, доцільно направляти в цільові фонди (бюджетні
або позабюджетні), для цільового використання на фінансування заходів щодо
забезпечення раціонального і безпечного водокористування. При відсутності
економічних оцінок водних ресурсів сума плати повинна дорівнювати сумі
затрат, необхідних для розвитку та облаштування водного господарства регіону
в певний період, з урахуванням дефіцитності та якості води.

Особливу актуальність набувають питання вдосконалення механізму
надання державної підтримки сільськогосподарському товаровиробнику на
меліорованих землях, розробка механізму економічного стимулювання
власників землі підвищувати її родючість, в тому числі здійснюючи
меліоративні заходи. Вирішення цих питань безпосередньо пов’язане із
створенням можливостей і виникненням економічного інтересу інвестувати
кошти в меліорацію земель [4, с. 116]. Держава може регулююче впливати на
інвестиційну діяльність господарств проведенням кредитної та амортизаційної
політики, наданням фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій,
субвенцій, бюджетних позик, а також податковою політикою шляхом
диференціації суб’єктів і об’єктів оподаткування, податкових ставок і пільг
тощо.

Проте в даний час та найближчу перспективу перш за все слід
орієнтуватися на власні інвестиції, вишукуючи для цього внутрішні резерви
підприємств та коштів обласних та районних бюджетів, а в подальшому
необхідно розробити інвестиційний проект, в реалізації якого будуть брати
участь як свої інвестори так і зарубіжні пар тнери.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
сучасний стан зрошуваних меліорацій вимагає переходу водогосподарської
галузі до інноваційної моделі розвитку, що базується на еколого -економічних
принципах, насамперед ресурсоекономії, ресу рсозбереженні і
ресурсовідновленні водного потенціалу. Поєднання інноваційної та
інвестиційної діяльності, зростання о бсягів вкладання коштів у сучасні
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інноваційні технології та виробництво інн оваційних продуктів слід розглядати
як найважливішу передумову ефективного і сталого розвитку
водогосподарського-меліоративного комплексу.

Для реалізації цілей екологозбалансованого водозабезпечення соціально -
економічного розвитку держави необхідно внести зміни до чинного водного
законодавства України, удосконалити економічні та адміністративні важелі
управління, забезпечити додержання природоохоронного законодавства,
підвищити стимулюючу роль бюджетної і податкової систем, структурної та
інвестиційної політики.
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ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

FUNCTIONS OF LAND ADMINISTRATION SYSTEM

Проаналізовано теоретичні засади управління т а зміст деяких загальних та
спеціальних функцій системи управління земельними ресурсами як складової механізму
забезпечення ефективного використання земель, а також рівні управління на прикладі
лісових та інших придатних для створення лісів земель.

Ключові слова: лісові землі, трансформація ландшафтів, управління земельними
ресурсами, функції управління, рівні управління.

The theoretical basis and essence of some common and specific functions of land
administration system as an integral mechanism of effect ive land use and land administration levels
(case-study for forest and other land available for afforestation) are analysed.

Key words: forest land, transformation of landscapes, land administration, management
functions, administration levels.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Формування новітніх соціально -
економічних відносин щодо землекористування в Україні супроводжується
загостренням конфліктів, що виникають щодо використання земе льних
ресурсів як просторовий базису та фактора виробництва. Вкриті лісом землі є
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