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ВСТУП
Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону (Дунайська стратегія) є макрорегіональною ініціативою ЄС, яка була затверджена Радою Європейського Союзу 24 червня
2011 р. і охоплює 14 країн Дунайського басейну *, включаючи й Україну.
Дунайська стратегія складається з двох документів – Послання Європейської Комісії Європейському Парламенту, Раді, Європейському Економічному і Соціальному Комітету та Комітету Регіонів, в якому викладений зміст Дунайської стратегії, а також Плану дій Стратегії
ЄС для Дунайського регіону.
Дунайська стратегія визначає чотири стовпових напрямки розвитку Дунайського макрорегіону, які містять 11 пріоритетних напрямів, за якими має реалізовуватись ДС:
0F

СТОВП

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК
1. Покращення мобільності та мультімодальності

А) Об’єднання Дунайського регіону

2. Заохочення сталої енергетики
3. Розвиток культури, туризму та контактів між людьми
4. Відновлення та підтримка якості води

Б) Захист довкілля в Дунайському регіоні

5. Управління екологічними ризиками
6. Збереження біорізноманіття, ландшафтів, та якості
повітря і ґрунтів
7. Розвиток суспільства знань шляхом наукових досліджень, освіти та інформаційних технологій

В) Розбудова процвітаючого Дунайського регіону

8. Підтримка конкурентоспроможності підприємств,
включаючи розвиток кластерів
9. Інвестування в людський потенціал та підвищення
кваліфікації

Г) Зміцнення Дунайського регіону

10. Розвиток інституційних спроможностей та співробітництва
11. Співпраця задля підвищення безпеки та боротьби
організованою злочинністю та важкими злочинами

КООРДИНАЦІЙНА СТРУКТУРА ДУНАЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ виглядає наступним чином:
 Європейська Комісія – Генеральна дирекція з питань регіональної політики (здійснює координацію виконання ДС на політичному рівні);
 Група представників високого рівня (складається з офіційних представників країнчленів ЄС і бере участь в політичній координації ДС разом із Європейською Комісією);
 Координатори пріоритетних напрямків (здійснюють технічну координацію діяльності в
рамках пріоритетних напрямків ДС, надають консультаційну допомогу зацікавленим сторонам та забезпечують співробітництво між тими, хто розробляє і втілює проекти, програмами та джерелами фінансування. Координують свою діяльність із Європейською Комісією, відповідними європейськими агенціями, а також національними/регіональними органами);
 Національні координатори (забезпечують координацію участі своїх країн в реалізації
ДС);
*

Дунайська стратегія охоплює такі країни: ФРН – землі Баден-Вюртемберг і Баварія, Австрія, Чеська Республіка,
Словацька Республіка, Угорщина, Словенія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Болгарія, Румунія, Республіка Молдова та Україна (Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області).
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 Контактний центр Дунайської стратегії (створений в 2015 р. з метою створення більш
сприятливих умов для реалізації ДС, а саме поліпшення співпраці між координаторами
пріоритетних напрямків та національними координаторами, а також адміністрування європейських фондів, наданих в якості технічної допомоги пріоритетним напрямкам ДС протягом 2015-2016 рр. Наразі Контактний центр ДС функціонує на базі Представництва Землі
Баден-Вюртемберг в ЄС, Брюссель.).
УКРАЇНСЬКА ЧАСТИНА ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ в адміністративному плані представлена чотирма областями України, частково розташованими в басейні ріки Дунай, а саме це
Одеська область, яка має безпосередній вихід до Кілійського гирла ріки Дунай і на території
якої розташована частина суб-басейну Дельти Дунаю; Чернівецька область та ІваноФранківська область, на території яких розташовані витоки річок Прут та Сірет; а також Закарпатська область, яка знаходиться в басейні річки Тиса. Загальна площа української частини
Дунайського регіону складає 68 100 кв.км. із загальною чисельністю населення 5,9 млн. осіб.
Базовим при визначенні української частини Дунайського регіону є басейновий підхід,
згідно з яким було визначене територію Дунайського макрорегіону в цілому. Відповідно до
методології, запропонованої Міжнародною комісією з охорони ріки Дунай (МКЗД / ICPDR) для
координації управління басейном ріки Дунай, українська частина Дунайського регіону належить до трьох транскордонних суб-басейнів, управління якими потребує міжнародної координації, – суб-басейн Тиси, суб-басейн Пруту та суб-басейн Дельти Дунаю.
РІВЕНЬ УЧАСТІ УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДУНАЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ залишається низьким. Україна не бере участь в координації жодного пріоритетного напрямку ДС. Свого часу
Україна лише висловила свою зацікавленість в пріоритетному напрямку 1-А «Мобільність –
водні шляхи» *.
Низьким є рівень участі України на офіційному рівні в заходах в рамках Дунайської стратегії. Так, на відміну від інших країн Дунайського регіону, під час щорічних форумів Дунайської стратегії ** жодного разу не була представлена офіційна позиція України щодо реалізації
ДС та озвучені її пропозиції і очікування. Минулого року під час 3-го щорічного форуму Дунайської стратегії у Відні в червні 2014 р. було представлено стислий звіт про участь України
в реалізації ДС, підготовлений Центром регіональних досліджень за фінансової підтримки
Міжнародного фонду «Відродження», який викликав істотну зацікавленість учасників форуму.
Але цей звіт був неофіційним.
З метою координації участі України в реалізації ДС Постановою Кабінету Міністра України від 21.09.2011 № 994 було утворено Координаційний центр з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону (далі – Координаційний центр). Втім останнє засідання Координаційного центру відбулось
у 2013 р. З того часу засідання не проводилися.
Наразі за координацію участі Україні в реалізації ДС відповідає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
1F

2F

*

Докладніше – за посиланням: http://www.danube-region.eu/about/priorities

**

Щорічні форуми Стратегії ЄС для Дунайського регіону є центральними і наймасштабнішіими подіями в рамках її
реалізації, які збирають широкий спектр учасників цього процесу – від найвищого політичного рівня (Європейська
Комісія і уряди країн) до приватного бізнесу і громадянського суспільства. Одним з найважливіших моментів щорічних форумів ДС є представлення позицій і очікувань країн, залучених до її реалізації, які зазвичай виголошуються представниками високого рівня національних урядів або земельних урядів (у випадку Німеччини). З початку
реалізації Дунайської стратегії відбулось три щорічних форуми – у Регенсбурзі, Баварія, ФРН (жовтень 2012 р.), у
Бухаресті, Румунія (жовтень 2013 р.) та у Відні, Австрія (червень 2014 р.). Наступний щорічний форум ДС відбудеться в Ульмі, Баден-Вюртемберг, ФРН, 29-30 жовтня 2015 р.
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ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ
Розробка комплексного бачення участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону ґрунтується на усвідомленні необхідності залучення до цього процесу
широкого кола експертів в сферах, які визначені пріоритетними в рамках Дунайської стратегії, та застосуванні комплексного підходу, який має враховувати правові, інституційні, методологічні та фінансові рамки для реалізації Дунайської стратегії в Україні.
Цей компонент проекту ініційований враховуючи той факт, що органи державної влади,
які відповідають за координацію реалізації Дунайської стратегії в Україні, мають обмежені
людські та фінансові ресурси для розроблення такого документу, який матиме подвійне завдання:
1) слугувати методологічним орієнтиром для місцевих органів влади та зацікавлених сторін в
процесі реалізації Дунайської стратегії в українській частині Дунайського регіону;
2) надати сигнал Європейській Комісії, іншим країнам Дунайського регіону та міжнародним
організаціям, які діють в ньому (наприклад, Дунайська Комісія та Міжнародна комісія із захисту ріки Дунай), що Україна має чітке бачення втілення Стратегії ЄС для Дунайського регіону.
З методологічної точки зору Комплексного бачення участі України в реалізації Стратегії
ЄС для Дунайського регіону є мультидисциплінарним дослідженням, яке охоплює ключові
пріоритетні напрямки Дунайської Стратегії.
За своєю структурою розділи цього Бачення побудовані наступним чином:
 Постановка проблеми та визначення її місця в Дунайській Стратегії.
 Аналіз проблеми.
 Рекомендації стосовно кроків, які мають бути зроблені Україною в рамках Дунайської
Стратегії для подолання проблеми та розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності в українській частині Дунайського регіону.
В процесі підготовки Комплексного бачення участі України в реалізації Стратегії ЄС для
Дунайського регіону його автори ґрунтувалися на розумінні того, що Дунайська Стратегія є:
 інструментом розвитку співробітництва між країнами Дунайського регіону, здатним прискорити рух України в напрямку європейської інтеграції;
 інструментом регіонального розвитку, здатним сприяти сталому розвитку чотирьох прикордонних областей України, що межують з ЄС і створюють українську частину Дунайського
регіону, – Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської, – та посилити їхню
участь в міжрегіональному та транскордонному співробітництві.
Важливою складовою методології роботи над цим документом стало проведення у вересні 2014 р. серії громадських слухань під назвою «Стратегія ЄС для Дунайського регіону та її
імплементація в Україні» в Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську, громадських дебатів
«Стратегія ЄС для Дунайського регіону та Україна: можливості, виклик та стан реалізації», а
також перших національних громадських слухань з питань участі України в реалізації Дунайської Стратегії, які відбулись 22 квітня 2015 р. в Києві.
Автори цього Бачення усвідомлюють швидку динаміку соціально-політичних та економічних процесів в Дунайському регіоні, які призводять до швидких змін і потребують оперативного реагування. Тому в середньостроковій перспективі це Бачення має бути переглянуто.
Втім наразі це Комплексного бачення участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону є першим документом, який намагається визначити місце України в Дунайському
регіоні та в процесі реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.
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Недосконала державна регіональна політика, що стримує
соціально-економічний розвиток регіонів та обмежую можливість
їх участі у міжрегіональному і транскордонному співробітництві.
Неефективна транспортна політика держави.
Неефективне використання природних ресурсів та відсутність
цілеспрямованої політики сталого розвитку на державному і регіональному рівні.
Непослідовна політика щодо запровадження басейного принципу управління водними ресурсами.
Зниження освітнього і професійного рівня населення.
Політична і соціально-економічна нестабільність в країні.

Загрози, обмеження (Threats)

Вигідне географічне розташування на перетині історично
обумовлених міжнародних транспортних, енерготранспортних і
торгових сполучень. Вихід до транс’європейської водної артерії
Рейн – Майн – Дунай та Чорного моря.
Наявність значного природно-ресурсного потенціалу, ефективне використання якого може мати істотний вплив на розвиток
Дунайського регіону в цілому.
Єдина з країн Дунайського регіону, яка одночасно включає
частину дельти та витоки трьох найбільших приток Дунаю: Тиси,
Пруту і Сірету, де в українських Карпатах формується значна частина стоку і визначається водний режим цих річок.
Значний людський потенціал
Істотне етнокультурне розмаїття та наявність етнічних діаспор, що створює передумови для розвитку транскордонних контактів між людьми і співпраці між територіальними громадами країн
Дунайського регіону.

Можливості (Opportunities)

ЄС,

Підписання та подальша імплементація Угоди про асоціацію з

Планування маршрутів міжнародних транспортних і транспортно-енергетичних коридорів в обхід України.
Наявність військового конфлікту та загроза розв’язання повВисокій транзитний потенціал України
Участь України у міжнародному та транснаціональному спів- номасштабної війни в Україні, інформаційна війна Російської Феробітництві в Дунайському басейні як сторони відповідних міжна- дерації проти України. Наявність «замороженого» конфлікту на
родних конвенцій і угод та як члена міжнародних організацій, що є південно-західному кордоні України в Придністров’ї (Республіка
виконавчими органами цих конвенцій, а також міжрегіональних Молдова).
Високий ризик політичного тиску на Україну, внаслідок викоорганізацій, які працюють в Дунайському басейні.
ристання її залежність від постачання енергоносіїв ззовні.

Слабкі сторони (Weakness)

Сильні сторони (Strengths)

УКРАЇНА І ДУНАЙСЬКА СТРАТЕГІЯ

Результати SWOT-аналізуукраїнської частини Дунайського регіонунаведені за послідовністю платформ пріоритетних напрямків EUSDR.

SWOT‐аналіз української частини Дунайського регіону

Ко
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Weaknesses (-)
Особливості ландшафту, які ускладнюють експлуатацію і розвиток транспортної інфраструктури на окремих ділянках, складний
рельєф, наявність природних бар’єрів та перешкод (гори, річки,
лимани).
Периферійне розташування окремих територій Української
частини Дунайського регіону.
Неефективна тарифно-митна політика держави.
Низький рівень інтегрованості національної транспортної мережі до загальноєвропейської транспортної мережі. Неузгодженість транспортної політики України з транспортною політикою
ЄС.
Незадовільний стан автомобільних шляхів, мостів та об’єктів
придорожньої інфраструктури. Фізична та моральна зношеність
основних фондів морегосподарського комплексу.
Недостатній розвиток мережі міжнародних автомобільних і
залізничних пунктів перетину українсько-румунського і українськомолдовського кордонів
Непослідовність кроків щодо забезпечення функціонування
ГСХ Дунай-Чорне море по гирлу Бистре.
Низький рівень екологізації вітчизняної транспортної системи.
Недостатній рівень розвитку логістичних послуг.
Низька пропускна спроможність залізниці, наявність неелектрифікованих ділянок. Різниця у ширині залізничної колії в Україні
та інших країнах Європи.
Обмежене внутрішнє та міжнародне авіаційне сполучення,
низька пропускна спроможність Одеського, Ужгородського, ІваноФранківського та Чернівецького міжнародних аеропортів (Ізмаїльський міжнародний аеропорт законсервований). Зволікання з підписанням Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та
ЄС.

Вигідне географічне розташування, що створює об’єктивно
сприятливі умови для розвитку транспортного комплексу та його
інтеграції до загальноєвропейської транспортної мережі.
Розвинена мережа автомобільних і залізничних сполучень
Безпосередній вихід до транс’європейської водної магістралі
– ріки Дунай. Наявність власного глибоководного судового ходу
Дунай-Чорне море по гирлу Бистре.
Розвинена та диверсифікована інфраструктура морегосподарського комплексу в Одеській області.
Розгалужена мережа спеціалізованих середніх та вищих навчальних закладів та наукових установ в транспортній сфері.
Наявність п’ятьох міжнародних аеропортів (Ужгород, ІваноФранківськ, Чернівці, Одеса, Ізмаїл).
Наявність вільних (спеціальних) економічних зон («ПортоФранко» в Одеському морському торговельному порту, «Рені» та
«Закарпаття»).

ТРАНСПОРТ І КОМУНІКАЦІЇ

І стовп «Об’єднання Дунайського регіону»

УЗАГАЛЬНЕНИЙ SWOT-АНАЛІЗ ДЛЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ, ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ТА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Strengths (+)

Ко
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Opportunities (+)
Threats (-)
Висока конкуренція на ринку зовнішніх перевезень.
Європейський інфраструктурний пакет - Connecting Europe
Наявність глибоководних суднових ходів в румунській частині
Facility (CEF), через який ЄС розвиватиме транспортні та енергедельти Дунаю та по каналу Чернаводе-Констанца.
тичні коридори і системи телекомунікацій.
Можливість негативного впливу на діяльність транспортного
Розвиток інтермодальних і мультимодальних перевезень та
комбінування різних видів транспорту. Організація поромних спо- комплексу Одеської області через існування «замороженого конфлікту» у Придністров’ї.
лучень по Дунаю та Чорному морю.
Конкуренція порту Рені з боку молдавського порту ДжурджуПідписання угоди про Спільний авіаційний простір між Україною і ЄС. Розвиток внутрішнього і міжнародного авіаційного спо- лешти.
лучення.
СТАЛА ЕНЕРГЕТИКА
Strengths (+)
Weaknesses (-)
Застарілі виробничі фонди енергетичної галузі. Низька якість
Значний природний потенціал та можливості для розвитку
енергетики з використанням відновлювальних джерел (сонячна, електроенергії.
Відсутність власної промислової енергогенерації (за виклювітрова, біомаса).
Наявність покладів паливно-енергетичних ресурсів в Закар- ченням Івано-Франківської області) та залежність від зовнішніх
джерел.
патській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Надмірний рівень енергетичних витрат на виробництво одиНаявність Дністровської гідроакумулюючої електростанції
(ГАЕС), яка здатна експортувати до ЄС електроенергію під час ниці продукції. Низька культура енергоспоживання серед підприємців та населення.
«пікових» навантажень.
Відсутність значних покладів паливно-енергетичних ресурсів,
Наявність розгалуженої енергетичної мережі (лінії електропоа також умов для розвитку гідроенергетики в Одеській області.
стачання та газотранспортна система).
Високий рівень ризиків та небезпек екологічного та техногенЗначний потенціал розвитку малої гідроенергетики на гірських
ного характеру, пов’язаних із розвитком малої гідроенергетики.
річках.
Opportunities (+)
Threats (-)
Залежність від енергопостачання ззовні (електроенергія з
Перспектива приєднання України до транс’європейські електМолдови для Півдня Одеської області, природний газ з Росії).
ричні мережі (ENTSO-E).
Нерозвиненість транскордонних енергомереж з сусідніми краПідвищення енергетичної безпеки регіону за рахунок викориїнами ЄС, що беруть участь в реалізації Дунайської стратегії.
стання ГТС в реверсному режимі.
Міжнародна технічна допомога для здійснення програм енергозбереження та енергоефективності.
Впровадження вимог Директиви Європейського Парламенту
та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергіїз відновлюваних джерел відповідно до зобов’язань Українипо Договору про заснування Енергетичного співтовариства.
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Weaknesses (-)
Сезонний характер пляжного відпочинку, який триває від 3 до
5 місяців, та окремих видів туризму (екологічний, сільський, гірськолижний).
Відсутність комплексного (інтегрованого) управління прибережною смугою. Нераціональне використання її ресурсів.
Руйнування природних ландшафтів внаслідок інтенсивної забудови узбережжя без урахування природних особливостей.
Посилення антропогенного тиску на природні екосистеми
внаслідок нерегламентованого туризму. Забруднення повітря
внаслідок зростаючого використання автотранспорту в курортній
зоні.
Незадовільний стан багатьох об’єктів історичної та культурної
спадщини.
Недостатня облаштованість курортних територій. Незадовільний стан або відсутність сучасної комунальної інфраструктури.
Відсутність якісної реклами туристичних продуктів регіону.
Відсутність туристичних дорожніх вказівників та інформаційно-туристичних знаків.
Низька транспортна доступність значної кількості населених
пунктів, в т.ч. туристичних об’єктів та об’єктів курортнорекреаційного призначення.
Ліквідація системи внутрішніх морських та річкових пасажирських перевезень.
Обмежене внутрішнє та міжнародне авіаційне сполучення,
низька пропускна спроможність аеропортів (Ізмаїльський міжнародний аеропорт законсервований).
Незадовільний стан транспортної мережі та інфраструктури
придорожнього сервісу.
Недостатньо розвинена мережа готелів та кемпінгів. Невідповідність вартості готельних послуг, що надаються, їхній якості.
Відсутність прямого транспортного сполучення між Одеською
областю та прикордонними регіонами Румунії.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНИХ, ТУРИСТИЧНИХ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Strengths (+)
Високий рекреаційно-оздоровчий та туристичний потенціал
завдяки сприятливим природно-кліматичним умовам.
Наявність великої кількості цінних природних територій
та об’єктів природно-заповідного фонду у тому числі державного
та міжнародного значення.
Етнічне розмаїття та високий рівень міжетнічної толерантності.
Наявність унікальних лікувально-рекреаційних ресурсів.
Наявність значної кількості пам’яток історії та архітектури. Розвинена мережа культурних закладів (музеїв, театрів тощо).
Можливість формування диверсифікованого туристичного
продукту. Наявність можливостей для розвитку історичного, археологічного, культурного, етнічного, екологічного, сільського,
винного та гастрономічного, яхтового туризму.
Наявність портів, здатних приймати пасажирів круїзних суден.
Наявність досвіду організації морських та річкових круїзів.
Можливості для розвитку транскордонного туризму.
Розвинена транспортна мережа.
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Threats (-)
Загроза політичної нестабільності в регіоні.
Інформаційна та пропагандистська кампанія російських
засобів масової інформації, що безпосередньо впливає на
скорочення туристичних потоків, особливо в Одеській області.
Можливість негативного впливу на туристичну сферу
Одеської області через існування «замороженого конфлікту» у
Придністров’ї.

Strengths (+)
Достатньо розгалужена гідрологічна мережа.
Ландшафтна різноманітність.
Високий рівень лісистості в Закарпатській, Івано-Франківській,
Чернівецькій областях.
Можливість та наявні резерви відновлення природного стану
ландшафтів (екосистем).
Формування національної екологічної мережі.
Діють обласні програми забезпечення населення якісною питною водою.
Високий потенціал природо-заповідного фонду та перспективи розвитку природо-заповідної справи.
Наявність Стратегії адаптації до зміни клімату та плану для
регіону дельти Дунаю (Україна-Румунія-Молдова).
Наявність басейнових планів управління водними ресурсами
для річок Тиса і Прут. Розпочато роботу, спрямовану на розробку
плану інтегрованого управління для суб-басейну Дельти Дунаю.

Weaknesses (-)
Запаси поверхневих вод на території областей розподіляються нерівномірно.
Висока питома вага поверхневих водозаборів питної води.
Вразливість прибережних (річкових та приморських) екосистем. Ігнорування вимог водного законодавства, у т.ч щодо використання водоохоронних зон.
Нерегульоване антропогенне навантаження та надмірна експлуатація окремих природних компонентів (незаконний відбір піску, гравію у руслах річок).
Відсутність спільного системного бачення управління водними ресурсами на місцевому рівні.
Відсутність інтегрованого управління водними об’єктами та
природними комплексами.
Деградація малих річок.
Безсистемність заходів із захисту довкілля.
Низькі темпи впровадження комплексного управління водними ресурсами та басейнового управління.
Неефективне ведення сільського господарства.
Незадовільна структура земельних ресурсів – висока розораність ґрунтів. Значний відсоток меліорованих земель.
Неконтрольований процес скидання стічних вод, забруднення
водотоків і водойм промисловими побутовими, виробничими і
сільськогосподарськими відходами.

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ЯКОСТІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ІІ стовп «Захист довкілля у Дунайському регіоні»

Opportunities (+)
Участь областей у діяльності різних міжрегіональних та міжнародних організацій.
Наявність безвізового режиму з Республікою Молдова, угод
про малий прикордонний рух з Румунією, Словаччиною, Польщею
та Угорщиною.
Потужні зв’язки місцевих діаспор з історичними батьківщинами.
Можливість використання міжнародної технічної допомоги
для здійснення проектів та програм в сфері розвитку туризму.
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Strengths (+)
Weaknesses (-)
Незадовільний стан захисних споруд у нижній частині Дунаю
Розвинена мережа установ, які здійснюють екологічний моніта на його притоках.
торинг.
Наявність об’єктів, які створюють високий рівень техногенноНаявність науково-дослідних установ, які здійснюють досліекологічного навантаження на території областей.
дження у сфері захисту довкілля.
Зношеність водопровідно-каналізаційних систем.
Наявність вищих навчальних закладів, які здійснюють підгоЗростаючий рівень ризиків надзвичайних ситуацій природного
товку кадрів у сфері охорони довкілля.
Досвід у попередженні та ліквідації наслідків природних та та антропогенного характеру.
Деградація рекреаційних ресурсів внаслідок неконтрольоваантропогенних надзвичайних ситуацій і катастроф.

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ

Неконтрольований відбір гравію та піску в руслах та заплавах
річок з подальшими змінами рівня ґрунтових вод та посиленням
карстової та зсувної активності.
Низький рівень лісистості степової зони і заліснення територій.
Придунайські озера Одеської області використовуються і як
джерело водопостачання, і як господарські об’єкти для риборозведення, що створює значні екологічні проблеми.
Складна екологічна ситуація в районі озера Сасик (Одеська
область).
Відсутність централізованого водопостачання на деяких територіях української частини Дунайського регіону.
Незадовільна водогосподарська ситуація та відсутність надійних джерел водопостачання в південних районах Одеської області. Високий рівень мінералізації підземних вод, що ускладнює
та унеможливлює їх споживання.
Opportunities (+)
Threats (-)
Транскордонне забруднення Дунаю, та його приток.
Участь України у міжнародному та транснаціональному співНизький рівень транскордонної співпраці за басейновим
робітництві в Дунайському басейні як сторони відповідних міжнародних конвенцій і угод та як члена міжнародних організацій, що є принципом та впровадження спільних планів та програм.
Неузгодженість заходів з управління та використання водних
виконавчими органами цих конвенцій, а також міжрегіональних
ресурсів у транскордонному аспекті.
організацій, які працюють в Дунайському басейні.
Скорочення водних ресурсів внаслідок зміни клімату.
Територія охоплена Дунай-Карпатською програмою Всесвітнього фонду дикої природи (WWF)
Поширення спільних освітніх та інформаційних програм із захисту довкілля.
Реалізація спільних програм управління водними ресурсами.
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Strengths (+)
Weaknesses (-)
Значна кількість природоохоронних територій: природних заНезадовільне фінансування заходів зі збереження довкілля.
повідників, національних природних парків, у тому числі двох
Нераціональне використання земельних ресурсів, високий
природно-заповідних територій міжнародного значення (Дунайсь- рівень еродованості земель, відсутність грунтозахистних заходів.
кий біосферний заповідник та Карпатський біосферний заповід- Високий рівень вторинного засолювання та осолонцювання зроник).
шуваних земель.
Наявність державних та регіональних цільових програм у
Зменшення популяції морських ресурсів.
сфері охорони довкілля та екології.
Зміна водного світу Чорного моря внаслідок антропогенних
факторів, зокрема через заміну корінних видів природного світу
завезеними.
Скорочення лісових ресурсів та зелених насаджень внаслідок
неконтрольованої вирубки.

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЛАНДШАФТІВ, ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ТА ҐРУНТІВ

Досвід транскордонного співробітництва у сфері управління ної господарчої діяльності
екологічними ризиками.
Невідповідність системи поводження з побутовими відходами
та відходами, які виникають в процесі виробничої та аграрної діяльності, сучасним вимогам і можливостям. Недотримання вимог
національного та міжнародного законодавства, а також низький
рівень культури у сфері поводження з відходами.
Недостатній контроль за рівнем очищення баластних вод в
акваторії морських портів.
Зростання викидів шкідливих речовин в атмосферу через
збільшення парку автомобілів та скорочення екологічних видів
транспорту (морського транспорту, міського електричного транспорту).
Opportunities (+)
Threats (-)
Потенційний негативний техногенний вплив на території, розНаявність системи сповіщення про надзвичайні ситуації в баташовані нижче за течією транскордонних річок, країнами, які знасейні ріки Дунай, до якої приєднана Україна.
Україна є стороною міжнародних конвенцій та двосторонніх ходяться вище.
Глобальна зміна клімату.
угод щодо взаємодії у надзвичайних ситуаціях.
Відсутність спільних планів з управління ризиками.
Виконання зобов’язань у сфері управління екологічними риВідсутність транскордонних систем своєчасного попереджензиками відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
ня і захисту від надзвичайних ситуацій природного та антропогенного характеру.
Відсутність спільних ГІС-систем для визначення історичних
повеней, моделювання та оцінки ризиків.

Ко
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Opportunities (+)

Threats (-)

Weaknesses (-)
Невідповідність системи вищої освіти європейським стандартам.
Загальне падіння якості освіти та рівня підготовки фахівців.
Дисбаланс між кількістю та якістю підготовки випускників ВНЗ
і потребами ринку праці.
Застаріла матеріально-технічна база освітніх та науководослідних установ.
Падіння престижу професії науковця через низький рівень
оплати праці та нівелювання статусу науковця у суспільстві.
Вкрай недостатнє державне фінансування науково-дослідної
діяльності.
Низький рівень обміну науковою інформацією та результатами дослідницької роботи з міжнародною науковою спільнотою.
Перевага гуманітарної освіти над природничою та інженернотехнічною.
Непослідовне реформування системи освіти. Фактична відсутність реформ у галузі академічної науки та підготовки наукових
кадрів;
Низький рівень інноваційного розвитку. Відсутність державних
стимулів та механізмів впровадження інноваційних розробок.
Низький рівень інтернетизації сільських та гірських населених
пунктів.
Нерозвиненість системи дистанційного навчання.

Strengths (+)

Наявність значного освітнього та наукового потенціалу, представленого мережею вищих навчальних закладів, академічними
та спеціалізованими науковими установами.
Високий рівень диверсифікації освітніх послуг та науководослідної діяльності.
Стійка тенденція до зростання питомої ваги осіб з вищою
освітою.
Активний розвиток сучасних засобів комунікації (Інтернет, мобільний зв'язок).

РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ ШЛЯХОМ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСВІТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІІІ стовп «Сприяння процвітанню у Дунайському регіоні»

Унікальність геоландшафтних систем, наявність в українській Наявність транскордонних забруднюючих чинників.
частині Дунайського регіону як витокової, так і дельтової частин
басейну Дунаю.
Проходження міжнародних еко-коридорів через територію
української частини Дунайського регіону.
Україна є стороною відповідних міжнародних угод і конвенцій

Ко
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Strengths (+)
Weaknesses (-)
Розвиток малого підприємництва.
Застаріла технологічна база промислових підприємств
Впровадження нових видів послуг, які вимагають кваліфікоВисокий рівень енергетичних витрат на виробництво одиниці
ваної робочої сили.
продукції.
Впровадження нових технологій у агропромисловому комплеНерівномірність розміщення промислового потенціалу на тексі, збільшення врожайності основних сільськогосподарських ку- риторії регіону.
льтур.
Відсутність ефективної державної політики щодо впроваНаявність вільних (спеціальних) економічних зон: «Порто- дження кластерної моделі економіки.
Франко» та «Рені» в Одеській області, «Закарпаття» - в ЗакарпатНизький рівень менеджменту та бізнес-планування.
ській області.
Недостатня сировинна база.
Високий рівень «тінізації» економіки.
Слабка банківська система, недоступність кредитів.
Несприятливий інвестиційний клімат.
Недосконала податкова система, відсутність фіскальних механізмів стимулювання підприємництва.
Надмірна зарегульованість підприємницької діяльності.
Скорочення працездатного населення, особливо у сільських
районах.
Диспропорції у соціально-економічному розвитку великих і
середніх міст, з одного боку та аграрних районів, з іншого.
Незадовільний стан транспортної інфраструктури, що зменшує доступність окремих населених міст та районів.

ПІДТРИМКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ВКЛЮЧАЮЧИ КЛАСТЕРНИЙ РОЗВИТОК

Opportunities (+)
Threats (-)
Інтенсифікація співробітництва в сфері науки та освіти між Відтік кваліфікованих кадрів за кордон.
вищими навчальними закладами та науковими установами регіону та інших країн Дунайського регіону.
Можливість навчання студентів в інших країнах Дунайського
регіону.
Наявність програм співробітництва по лінії ЄС та національних урядів в сфері науки та освіти, а також розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, які розповсюджуються на українську частину Дунайського регіону.
Доступ до міжнародних програм дистанційного навчання.

Ко
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Opportunities (+)

Threats (-)

Weaknesses (-)

17

Наявність тренінгових програм та програм підвищення кваліфікації в рамках міжнародної технічної допомоги Україні.

Висока конкуренція на європейському та світовому ринках
праці.

Наявність значного освітнього потенціалу, представленого
Наявність демографічних проблем, старіння населення. Відтік
мережею вищих навчальних закладів.
працездатного населення, у т.ч. молоді в інші країни та регіони.
Розвиток сфери нематеріального виробництва (сфери посОбмежені пропозиції щодо зайнятості від роботодавців (звулуг).
жений ринок праці).
Існування мережі центрів зайнятості, де здійснюється переНедостатній попит на фахівців технічних професій з вищою
підготовка звільнених працівників.
освітою.
Розвиток нових галузей економіки, пов’язних із використанНизька культура праці.
ням інформаційних технологій.
Відсутність системи державного прогнозування ринку праці.
Відсутність ефективних програм щодо адаптації та перепідготовки працівників до роботи у нових умовах.
Низький рівень умов проживання у малих містах, селищах та
селах.
Висока питома вага зайнятих у сільському господарстві.
Opportunities (+)
Threats (-)

Strengths (+)

ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДЕЙ ТА ЇХНЮ КВАЛІФІКАЦІЮ

Відкриття європейських ринків для української продукції внаПотреба стандартизації під вимоги та регламенти ЄС, що мослідок реалізації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
же призвести до зменшення конкурентоспроможності деяких галузей економіки.
Зменшення інвестиційної привабливості регіону внаслідок дії
зовнішніх факторів (інформаційної війни Російської Федерації
проти України, терористичних актів, підтримки сепаратистських
рухів тощо). Зменшення товарообігу між Україною та країнами
Дунайського басейну.
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Надмірна централізація системи державного управління.
Недосконалий адміністративно-територіальний устрій.
Недостатня власна фінансова база територіальних громад,
залежність від надходжень (трансфертів та субвенцій) з центрального бюджету.
Недостатній рівень повноважень органів місцевого самоврядування, особливо на обласному та районному рівнях.
Невідповідність рівня кваліфікації посадових осіб, державних
службовців та працівників органів місцевого самоврядування сучасним вимогам.
Недостатня взаємодія органів влади та неурядових організацій.
Відсутність ефективної системи управління регіональним розвитком.
Високий рівень корупції в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.
Слабкість системи національної координації участі України в
реалізації Дунайської стратегії. Відсутність чіткого бачення цілей
України в реалізації Стратегії та вигід, яки вона може отримати від
цього. Україна не (спів)координує жоден з пріоритетних напрямів
Дунайської стратегії.
Істотні фінансові обмеження, які негативно впливають на можливість представників органів влади та місцевого самоврядування, а також громадянського суспільства брати активну участь в
заходах в рамках Дунайської стратегії за межами України.
Threats (-)

Сприятливе законодавче середовище на національному рівні,
зокрема наявність Закону «Про транскордонне співробітництво».
Досвід співпраці між місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в рамках Єврорегіонів «Нижній Дунай», «Верхній Прут» та Карпатського євро
регіону.
Швидкий темп розвитку громадянського суспільства, значна
кількість неурядових організацій, в тому числі «мозкових центрів»
(think tanks). Створено українську мережу Дунайського форуму
громадянського суспільства.
Наявність досвіду транскордонної та транснаціональної співпраці між неурядовими організаціями.
Активізація взаємодії між органами влади та громадянським
суспільством.
Розвиток співпраці між органами місцевого самоврядування
української частини Дунайського регіону на підґрунті Меморандуму про співробітництво в рамках Стратегії ЄС для Дунайського
регіону, підписаного головами Одеської, Чернівецької, Закарпатської та Івано-Франківської обласних рад.
Значний досвід в сфері реалізації транскордонних та міжнародних проектів організаціями, які працюють в українській частині
Дунайського регіону. Наявність істотного експертного потенціалу.

Загроза неврахування інтересів України в процесі реалізації
Участь України в роботі міжнародних та міжрегіональних організацій, діяльність яких має безпосереднє або істотне відно- Дунайської стратегії через її низьку активність на рівні координашення до реалізації Дунайської стратегії та Плану дій до неї ційних органів ДС.
(МКЗД, Дунайська комісія, РСПР та інші).
Посилення міжнародної технічної допомоги по лінії програм

Opportunities (+)

Weaknesses (-)

ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА СПІВПРАЦІ

ІV стовп «Зміцнення Дунайського регіону»

Strengths (+)

Ко
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Weaknesses (-)
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Політика сусідніх країн-членів ЄС, спрямована на надання
Зовнішня підтримка в сфері наближення процедур управління
кордоном до стандартів ЄС, зокрема робота в Україні Місіїя Євро- свого громадянства представникам національних меншинпейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні громадянам України, що призводить до підвищення ризику збільшення транскордонної злочинності.
(EUBAM).
Наявність зони «замороженого» конфлікту у Придністров’ї
Налагодження співпраці з країнами Дунайського басейну у безпосередньо на кордоні з Одеською областю.
Наявність зони військового конфлікту на території Донецької
сфері безпеки.
Впровадження європейського досвіду реформування прикор- та Луганської областей України, що підвищує ризик неконтрольованого нелегального переміщення зброї та боєприпасів.
донної служби.
Можлива дестабілізація суспільно-політичної ситуації, зокреПокращення співпраці з правоохоронними органами сусідніх
ма, активізація сепаратистських рухів, в регіоні внаслідок дій ззодержав у протидії транскордонній злочинності.
вні.

Сусідство Одеської області із зоною «замороженого конфлікНаявність договірно-правової бази, яка регулює співробітництво України з сусідніми державами (Угорщина, Словакія, Румунія ту» у Придністров’ї та автономно-територіальним утворенням Гата Республіка Молдова) у сфері безпеки та взаємодії правоохо- гаузія.
Недостатня координація діяльності правоохоронних органів
ронних органів.
З 2005 р. в Україні працює Місія Європейського Союзу з при- на регіональному рівні.
Наявність загрози локального сепаратизму.
кордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).
Недосконала судова система.
Участь України спільно з Румунією та Болгарією у ЧорноморВисокий рівень корупції в правоохоронних органах.
ській військово-морській групі (BLACKSEAFOR)
Наявність досвіду співпраці правоохоронних органів України
та прикордонних держав у сфері боротьби с транскордонною злочинністю.
Opportunities (+)
Threats (-)

Strengths (+)

СПІЛЬНА РОБОТА НАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ ТА РОЗ В’ЯЗАННЯМ ПИТАНЬ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ЄС та національних урядів країн ЄС в сфері розвитку громадянського суспільства та регіонального розвитку.
Зацікавленість координаційних органів Дунайської стратегії у
більш активному залученні України до її реалізації.
Активна діяльність в Дунайському регіоні громадянського суспільства, зокрема в Дунайського форуму громадянського суспільства.
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ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК
ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ
ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ:
ПРОБЛЕМИ, ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Рис. 1. Українська частина Дунайського регіону
Українська частина Дунайського регіону в адміністративному плані представлена чотирма областями України, частково розташованими в басейні річки Дунай:
 Одеська область, яка має безпосередній вихід до Кілійського гирла річки Дунай (174 км)
і на території якої розташована частина суб-басейну Дельти Дунаю;
 Чернівецька область та Івано-Франківська область, на території яких розташовані витоки річок Прут та Сірет; а також
 Закарпатська область, яка знаходиться в басейні річки Тиса.
Базовим при визначенні української частини Дунайського регіону є басейновий підхід,
згідно з яким було визначено територію Дунайського макрорегіону в цілому. Відповідно до
методології, запропонованої Міжнародною комісією з охорони ріки Дунай (МКЗД / ICPDR) для
координації управління басейном ріки Дунай, українська частина Дунайського регіону належить до трьох транскордонних суб-басейнів, управління якими потребує міжнародної координації, – суб-басейн Тиси, суб-басейн Пруту та суб-басейн Дельти Дунаю (Рис. 2).
Українська частина Дунайського регіону має свою специфіку, яка обумовлена істотним
природно-кліматичним та ландшафтним різноманіттям, неоднорідністю соціальноекономічного розвитку, у тому числі диспропорціями, та поселенськими характеристиками
територій, які вона охоплює. Ці особливості впливають на планування розвитку територій, які
входять до української частини Дунайського регіону, і мають враховуватися в його процесі.
З точки зору територіальної структури українська частина Дунайського регіону є фрагментованою, некомпактною, із складною конфігурацією територій, характеризується наявністю,
так званих, анклавів і складається з двох частин – Карпатської, до якої входять Закарпатська,
Івано-Франківська і Чернівецька області, та Одеської області, яка окрім безпосереднього виходу до Дунаю має також вихід до Чорного моря (майже 250 км узбережжя без урахування
лиманів). Все це визначає додаткові особливості планування розвитку цих регіонів на основі
комплексного підходу і узгодженості пріоритетів, завдань та заходів в рамках ДунайКарпатського регіону.
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Рис. 2. Картосхема української частини Дунайського регіону
Слід зазначити, що в Україні у процесі територіального планування, прогнозування розвитку регіонів та визначення їхніх перспектив чільне місце займають вихідні дані, які характеризують особливості територій та стан процесів, що на них відбуваються.
Загальна площа української частини Дунайського регіону становить 68,1 тис. км² із загальною чисельністю населення 5,9 млн. осіб (Табл. 1). Щільність населення регіону становить
більше 90 осіб на км², що значно вище від середньоукраїнської (75 осіб на км²). Характерним
для областей української частини Дунайського регіону є також невисокий рівень урбанізації
порівняно з Україною в цілому і, відповідно, більша частка населення у сільській місцевості.
Таблиця 1 - Вихідні дані та передумови планування розвитку української частини Дунайського регіону
№
1

Регіони

Абс.

%

Показник
Населення*, тис.осіб
ПРП**,
Щільність*,
заповідноРівень урВсього
Міськ.
Сільс.
частка
осіб на
сті теритобанізації, %
(%)
кв.км.
Абс.
%
рії, %
5
6
7
8
9
10
11
12

3

4

1 Одеська

33,3

5,5

2394,4

5,3

1601,8

792,6

71,9

66,9

3,7

4,53

2 Закарпатська

12,8

2,1

1257,2

2,8

466,8

790,4

98,4

37,1

2,5

13,4

ІваноФранківська

13,9

2,3

1381,6

3,0

601,0

780,6

99,2

43,5

2,2

15,71

4 Чернівецька

8,1

1,3

908,4

2,0

388,5

519,9

112,2

42,8

1,3

12,8

Загалом

68,1

11,2

5941,6

13,1

3058,1

2883,5

87,2

51,5

9,7

9,6

Україна

603,7

100

45377,6

100

31311,4 14066,2

75,2

69,0

100

6,05

3

2

Територія,
тис.км²

* http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_областей_України_за_чисельністю_населення

** природно-ресурсний потенціал

Регіон характеризується порівняно високим рівнем природно-ресурсного потенціалу із
своєю специфікою у кожній області. Карпатські області відрізняються, на відміну від Одеської
області, високими показниками заповідності територій – практично на рівні європейських
(див. табл. 2 та 3).
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Таблиця 2 - Природно-ресурсний потенціал: компонентна структура* (до стовпчика 11 табл.1)

Регіони

Всього

2

3

1

у т.ч. по компонентах ресурсів, %
Частка
природноземельні мінеральні водні лісові
фауністичні регіону, %
рекреаційні
4
5
6
7
8
9
10

1 Одеська

100%

71,8

1,8

11,1

1,3

13,5

0,5

3,7

2 Закарпатська

100%

19,1

3,0

31,5

17,4

28,6

0,1

2,5

3 Ів.-Франківська

100%

24,1

7,5

33,3

17,6

17,4

0,1

2,2

4 Чернівецька

100%

50,0

5,2

18,3

12,6

13,7

0,2

1,3

Загалом

-

-

-

-

-

-

-

9,7

100%

44,4

28,3

13,1

4,2

9,5

0,5

-

Україна

* - Руденко В.П. «Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України», К.: «Вища школа».

Таблиця 3 - Питома вага природно-заповідного фонду (ПЗФ) регіонів (до стовпчика 12 табл.1)

Площа регіону

ПЗФ

3

4

5

6

% до території
України
7

1 Одеська

33,3

5,5

1508,4

4,53*

0,25

4,11

2 Закарпатська

12,8

2,1

1774,9

13,89*

0,29

4,84

3 Ів.-Франківська

13,9

2,3

2188,3

15,7*

0,36

5,97

4 Чернівецька

8,1

1,3

1036,0

12,8*

0,17

2,82

Загалом

68,1

11,2

6507,6

9,6* (середній по регіону)

1,1

17,74

Україна

603,7

100

36674

6,08*

100%

100%

№

Регіони

1

2

Фактична плоАбс.,
Частка,%
тис.км²
ща, кв.км

%,
до площі регіону

Частка в
ПЗФ
України
8

* - для порівняння: 15% - середній показник заповідності в Європі

Для карпатських регіонів з точки зору розміщення населення характерний більш рівномірний – дисперсний характер розселення з переважанням невеликих сільських населених пунктів, для Одеської – більш концентрований характер розселення, у тому числі у сільський
місцевості, де переважають крупніші поселення із значними відстанями між ними, що обумовлює особливості транспортного зв’язку.
У природно-територіальному плані регіон відрізняється суттєвою різноманітністю і представлений степовими, лісостеповими, лісовими, гірськими, приморськими, водно-болотними,
дельтовими та річково-долинними ландшафтами (плавні) із суттєвим ресурсним та природозаповідним потенціалом.
З планувальної та господарської точки зору більшість територій (ландшафтів) активно
експлуатується, що позначається на їх стані - деградують. Водночас така сукупність природних характеристик обумовлює унікальність територій української частини Дунайського регіону, яка потребує особливого ставлення до ведення господарської діяльності і відповідного
врахування у планувальних документах, що визначають напрямки соціально-економічного
розвитку територій.
Як видно з наведених даних, кожний регіон має свої особливості: західні регіони (Карпатські) мають високу щільність населення і низький рівень урбанізації, Одеська область –
навпаки.
Об’єднує зазначені регіони відносно незначний потенціал мінерально-сировинних ресурсів (див. табл. 2). Серед 4 областей виділяється лише Івано-Франківська. Натомість усі регіони є перспективними із своїми особливостями для розвитку рекреації та туризму у поєднанні з розвитком природно-заповідної діяльності. Традиційно Одещина є аграрним регіоном із
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значними земельними ресурсами, які потребують збереження та відновлення через високий
рівень розораності (майже 80%). Окрім цього, Одещина є вододефіцитним регіоном з нерівномірним характером розподілу водних ресурсів, особливо степова частина. На фоні зміни
клімату це робить регіон ще більш уразливішим з точки зору функціонування окремих галузей економіки – сільське господарство, водоспоживання для побутових та комунальних потреб тощо.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
Таке географічне розташування, соціально-економічні особливості та структура природно-ресурсного потенціалу української частини Дунайського регіону визначають специфіку
планування, яка потребує врахування у всіх документах, що передбачають стратегічні перспективи розвитку територій. При цьому питання екологічного, соціодемографічного та економічного розвитку мають знаходити своє відображення у планувальній документації з відповідним акцентом та більш чітким визначенням планувальних перспектив на рівні реалізації
конкретних економічних проектів та комплексних планів/програм розвитку. Суттєвим аспектом є розвиток регіонів на принципах збалансованості природокористування та сталого розвитку, та врахування глобальних змін клімату, які впливають на стан ландшафтів та життєдіяльність населення, у тому числі його безпеку.
Наведені характеристики вимагають для кожного регіону нові, унікальні підходи у плануванні, у т.ч. у рамках реалізації Дунайської стратегії ЄС. Водночас специфіка зазначених регіонів посилює можливості активізації участі України в Дунайські стратегії.
Узагальнено основний потенціал регіонів зосереджений у таких напрямках, які відповідають Дунайській стратегії ЄС:
 транскордонному співробітництві, у тому числі реалізації спільних проектів,
 транспорті та покращенні комунікацій і зв’язків,
 посиленні енергетичної самодостатності,
 сільському господарстві, у тому органічному,
 розвитку природно-заповідного фонду у поєднанні з розвитком рекреації і туризму,
 прикордонній та громадській безпеці,
 покращенні планування в цілому, у тому числі завдяки використанню європейських
принципів і підходів, просуванні реформ за підтримки європейської спільноти.
В геополітичному сенсі значення української частини Дунайського регіону визначається
прикордонним положенням усіх чотирьох областей, які входять до її складу, а саме спільним
кордоном з країнами-членами ЄС – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, – а
також Республікою Молдова, яка так само як і Україна є учасником Східного партнерства та
країною-партнером ЄС в рамках його політики сусідства. За виключенням Польщі усі ці країни входять до Дунайського макрорегіону і тією чи іншою мірою залучені до реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.
Реалізація Стратегії ЄС для Дунайського регіону відкриває нові можливості для стратегічного
планування розвитку територій, які входять до його української частини, з одного боку, з іншого боку, висуває певні вимоги до процесу територіального планування розвитку української частини Дунайського регіону з урахуванням транскордонних і транснаціональних аспектів,
в основу яких покладені плани розвитку загальноєвропейської інфраструктури, захисту довкілля та управління природними ресурсами, гарантування безпечних умов проживання для
мешканців Дунайського макрорегіону, а також подолання регіональних диспропорцій розвитку в його межах (див. рис.3 та 4).
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Рис. 3. Загальна модель Дунайської стратегії Європейського Союзу з урахуванням
національної системи планування в Україні
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Цілісність, системність. Обгрунтованість. Об
’ єктивність.
Дотримання законності.
Екологізація. Орієнтація на сталий розвиток, збалансованість.
Адаптивність підходів. Інтегрованість компонентів та їх узгодженість.
Послідовність дій і наступність, актуальність завдань і приоритетів.
Проектний підхід у реалізації приоритетів.

Вимоги, критерії для планування:

Система показників та індикаторів

Рис. 4. Структура та схема взаємодії компонентів, цільових орієнтирів, принципів та підходів сучасного планування
української частини Дунайського регіону

Моніторинг, інвентарізація, облік, кадастри та реєстри, бази даних,
ГІС -технології, картографування, дистанційне зондування Землі.
Планувальна (містобудівна) документація, землевпорядна документація,
зонування, умови та обмеження, проектна документація.
Прогнози СВОТ аналіз, стратегії, програми, плани.
Норми та нормативи.

Інструменти:

Обмін даними, взаємодія компонентів, управління прцесами

Об’єкт планування: українські території (4 області) Дунайського макрорегіону, узбережжята прилегла акв
аторія Чорного моря (в межах Одещини). Карпати

Басейновий
підхід

Інтегроване
управління
водними
ресурсами

Cтруктура та схема взаємодії компонентів, цільових орієнтирів, принципів та підходів
сучасного планування української частиниДунайского регіону
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Стратегічне планування розвитку української частини Дунайського регіону має
ґрунтуватися на декількох ключових компонентах:
 узгоджених на міжнародному рівні планах розвитку Дунайського регіону та окремих його
секторів економіки і життєдіяльності, обов’язково враховуючи при цьому міжнародні зобов’язання України, зафіксовані в міжнародних конвенція та угодах, підписаних Україною
та ратифікованих Верховною Радою України, які згідно з чинним законодавством України
вважаються його частиною;
 врахуванні власне положень Дунайської стратегії під час розроблення нових, оновлення
або коригування діючих документів, що визначають стратегічний характер і завдання розвитку територій;
 на особливостях національного законодавства України, яке визначає засади державної
регіональної політики та принципи територіального планування як одного з найважливіших інструментів розвитку територій (регіонів та населених пунктів).
Ключове питання щодо участі України та її регіонів у реалізації Дунайської стратегії ЄС:
як і за рахунок чого забезпечити ефективну імплементацію положень Дунайської стратегії в
Україні? Відповідь очевидна: за рахунок адаптації національної системи планування до європейських принципів та покращення планування в цілому.
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ: НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ.
Територіальне планування є сучасним інструментом забезпечення сталого розвитку регіонів, оскільки враховує три складові у їх взаємозв’язку та взаємозалежності: довкілля, населення та господарство. Участь України у Дунайській стратегії ЄС сприятиме покращенню
стану планування розвитку її регіонів та відкриває нові можливості залучення до реалізації
спільних європейських проектів згідно з визначеними пріоритетами та напрямками.
Стимулюючим чинником має стати узгодженість національної системи планування (соціально-економічного, стратегічного, територіального) та положень діючої планувальної документації із пріоритетними напрямками Дунайській стратегії (див. рис.2). Водночас суттєве
значення щодо планування розвитку територій, у тому числі реалізації місцевих, національних та міжнародних проектів має дотримання норм та вимог діючого законодавства, що не
обмежує його адаптацію до європейського.
Територіальне планування в Україні знаходиться у сфері впливу державної регіональної
політики, є її провідним чинником, який впливає на інші процеси та сфери соціальноекономічного та екологічного розвитку регіонів і окремих територій.
Суттєвий вплив територіальне планування та відповідна документація здійснює на регіональні інвестиційні процеси, у тому числі реалізацію проектів розвитку територій. Враховуючи перспективу реалізації проектів, у тому числі транскордонних, стратегічним завданням
України та її регіонів є узгодженість стратегічних цілей і завдань розвитку регіонів з напрямами та пріоритетами Дунайської стратегії (див. табл. 4). Свідченням готовності до цього буде
також рівень забезпеченості територій актуалізованою планувальною документацією відповідно до вимог чинного законодавства.
Українські регіони, що входять у Дунайський макрорегіон за своїми природними, економічними, демографічними характеристиками та складом (басейни Дунаю та Дністра, узбережжя Чорного моря та лимани, Карпатські гори і відповідні ландшафти) потребують більш
ефективного планування. Проте державна політика щодо планування розвитку цих територій
є не чітко сформованою і, відповідно, неефективною. Змінити цю ситуацію має активна
участь України та, власне, її дунайських регіонів у Дунайській стратегії, у тому числі шляхом
зміни підходів та принципів у територіальному плануванні. При цьому планування цих регіонів беззаперечно має міжнародний – європейський контекст, який впливає на оцінку України
в цілому.
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Дунайська стратегія ЄС

Пріоритети
Територіальне планування

Проекти розвитку транспортної та комунікаційної мереж, у т.ч. Internet, їх удосконалення та
модернізації.
Планування перспективної інфраструктури.
Транскордонні проекти у сфері транспорту
(водний, залізничний, автомобільний, авіаційний,
1. Транспорт і
трубопровідний).
комунікації
Проекти відновлення та покращення сполучення Чорне море – Дунай.
Проекти поромних сполучень на Дунаї.
Визначення перспективних ділянок для проектування об’єктів.
Розроблення планувальної місцевої документації.
І. Об’єднання
Проекти альтернативної енергетики (вітрової,
Дунайського
сонячної, геотермальної, гідравлічної, біопалирегіону
во).
Проекти модернізації електромереж.
Прогноз споживання енергетичних ресурсів на
2. Стала енергетика
20 і більше років. Формування плавноенергетичних балансів територій.
Визначення перспективних ділянок для відповідних проектів альтернативної енергетики.
Розроблення планувальної місцевої документації.
Транскордонні проекти розвитку туристичної
інфраструктури.
3. Розвиток культурних,
Визначення перспективних маршрутів, потретуристичних та особисби у інфраструктурі.
тісних зв’язків
Розрахунки туристичної та рекреаційної ємності територій.

Напрями
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Транскордонні проекти розвитку
туристичної інфраструктури
Проекти транскордонного розвитку
прикордонних громад, організація
спільних заходів (культурних, освітніх).

Проекти альтернативної енергетики (вітрової, сонячної, геотермальної,
гідравлічної, біопаливо)
Транскордонний обмін електроенергією.
Налагодження ефективного обліку
енергетичних ресурсів.

Транскордонні програми та проекти розвитку транспортної та комунікаційної мереж, у т.ч. Internet, відповідної інфраструктури.

Стратегічне планування

Напрями та характер узгодження

Таблиця 4 - Взаємозв’язок Дунайської стратегії ЄС та планування розвитку територій в Україні: напрями та характер узгодження*
Комплексне бачення участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону

ІІ. Захист
довкілля у
Дунайському
регіоні

6. Збереження біорізноманіття, ландшафтів,
якості повітря та ґрунтів

5. Управління екологічними ризиками

4. Відновлення та підтримка якості водних ресурсів

Спільне планування використання водних ресурсів – транскордонних річок та прикордонних
водойм.
Розрахунки критичного навантаження на водні
об’єкти та прилеглі території.
Обмін інформацією щодо гідрологічного та
екологічного стану в басейнах водойм.
Визначення показників та індикаторів стану.
Розроблення моделі сталого розвитку земель
водного фонду, водних об’єктів та їх басейнів,
врахування у проектах забудови та інших видах
землекористування.
Спільні програми та проекти у сфері екологічної безпеки та попередження надзвичайних ситуацій.
Моніторинг поширення і прогнозування стихійних явищ та екзогенних геологічних процесів,
їх картографування.
Застосування ГІС-технологій щодо прогнозування поширення надзвичайних явищ природного та техногенного походження.
Реалізація спільних проектів у сфері поводження з відходами.
Спільні транскордонні програми та проекти у
сфері природокористування.
Визначення показників та індикаторів стану за
компонентами.
Впровадження принципів сталого розвитку.
Застосування ландшафтного підходу щодо
природокористування, особливо у сільському господарстві.
Підготовка розрахунків та обґрунтувань щодо
оптимальних показників використання природних
ресурсів.
Проекти розвитку природо-заповідних об’єктів
і територій, у тому числі транскордонних.
Розроблення програм та стратегій
сталого розвитку територій, врахування тенденцій зміни клімату.
Моніторинг стану ландшафтів та
його динаміки.
Впровадження програм реабілітації порушених ландшафтів, у т.ч. лісорозведення.
Програми розвитку природозаповідної справи та об’єктів природо-заповідного фонду.

Спільні програми та проекти у
сфері екологічної безпеки,
Реалізація спільних проектів у
сфері поводження з відходами
Обмін оперативною інформацією
щодо надзвичайних ситуацій.

Транскордонні програми використання водних ресурсів – транскордонних річок та прикордонних водойм.
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* - Деталізація та конкретизація кожного напрямку – у тематичних розділах Комплексного бачення.

Запровадження програм модерніПрограми та проекти модернізації економічної
8. Підтримка конкурен- структури регіонів, визначення перспективних
зації
економічної структури територій,
ІІІ. Сприяння тоспроможності підприперспективних форм і напрямів госпроцвітанню у ємств, включаючи клас- секторів та напрямків роботи.
подарювання.
Прогноз
(розрахунки)
перспективної
економічДунайському
терний розвиток
Програми стимулювання розвитку
ної
структури
територій,
особливо
депресивних.
регіоні
територій, у т.ч. депресивних.
Формування ефективного та безпечного житПрограми підвищення кваліфікації,
тєвого середовища
розвитку трудових відносин. Визначення перспективних напрямків підго9. Інвестування у людей
товки працівників, характеру трудової
та їхню кваліфікацію
міграції у т.ч. щодо обміну працівників
на територіях з надлишком трудових
ресурсів.
Взаємодія органів влади, громадських
Програми підтримки громадянсько10. Посилення інституційної спроможності та об’єднань щодо спільного планування розвитку го суспільства, проведення спільних
територій у транскордонному аспекті.
заходів
співпраці
ІV. Зміцнення
Розвиток та модернізація прикордонної інСпільні програми у сфері безпеки,
Дунайського 11. Спільна робота над
фраструктури
–
спільні
проекти.
митної
та прикордонної, правоохозабезпеченням
безпеки
регіону
ронної діяльності.
та розв’язанням питань
Антикорупційна діяльність, забезорганізованої злочиннопечення дотримання законності.
сті

Визначення перспективних напрямків розвитку
Реалізація транскордонних про7. Розвиток інтелектуатериторій,
характеру
територіальних
процесів.
грам
у сфері освіти, ІТ-технологій,
льного суспільства шляобміну досвіду та технологіями для
хом досліджень, освіти
спільних цілей розвитку.
та інформаційних технологій
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ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
В Україні нормативно-правове регулювання планування розвитку територій характеризується фрагментарністю та суттєвою неінтегрованістю компонентів (соціально-економічне,
стратегічне та власне територіальне планування), безсистемністю заходів та значними часовими проміжками між затвердженням і реалізацією положень взаємопов’язаних нормативноправових актів. Тим не менш нормативно-правова база в Україні є сформованою, достатньою, хоча і потребує удосконалення, особливо у частині узгодженості стратегічного та територіального планування (див. табл. 5). У достатній мірі враховані європейські принципи та
підходи щодо регіонального розвитку.
Суттєвим недоліком у частині нормативно-правового регулювання у сфері територіального планування є ігнорування або недотриманні норм і вимог чинного законодавства різноманітними суб’єктами, у тому числі внаслідок корупційних зловживань. Такий стан речей призводить до суттєвих диспропорцій соціально-економічного розвитку громад, дисбалансів територіального розвитку, що позначається на якості життя населення, посиленні загроз природних та техногенних катастроф, збільшенні навантаження на довкілля, нераціонального
природокористування, хаотичної, нерегульованої забудови тощо.
Таблиця 5 - Нормативно-правове забезпечення територіального планування в Україні

НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ
Конституція України
№254к/96-ВР)

(від

28.06.1996

Закон України від 05.02.2015 №156-VIII
«Про засади державної регіональної
політики»
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 №385)

Порядок розроблення, проведення
моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку (Постанова
Кабінету Міністрів України від 16.11.2011
№1186)
Закон України від 17.02.2011 №3038-VI
«Про регулювання містобудівної* діяльності»

Підзаконні акти у сфері містобудування*, спрямовані на реалізацію Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності»

СПРЯМОВАНІСТЬ
Основний Закон України, що визначає державний
устрій, порядок і принципи функціонування органів
влади, права і обов’язки держави та громадян і на
якому базуються інші нормативно-правові акти.
Визначає основні правові, економічні, соціальні,
екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини
внутрішньої політики України.
Визначає:
1) тенденції та основні проблеми соціальноекономічного розвитку регіонів;
2) пріоритети державної регіональної політики на
відповідний період;
3) стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва;
4) оперативні цілі, що мають забезпечити досягнення стратегічних цілей;
5) основні завдання, етапи та механізми їхньої
реалізації.
Встановлює єдині підходи та основні методичні
засади розроблення регіональних стратегій розвитку.

Встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів
Прийнято майже 40 підзаконних актів – постанови КМУ та накази центральних органів виконавчої
влади, які конкретизують реалізацію норм Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності»
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Постанова Кабінету Міністрів України від
01.12.2010 №1088 «Про затвердження
Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 20112015 роки»
Закон України від 24.06.2004 №1861-IV
«Про транскордонне співробітництво»
Про забезпечення реалізації Закону
України «Про Генеральну схему планування території України» (Постанова
Кабінету Міністрів України від 29.08.2002
№1291)
Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку (Наказ Мінекономіки від 29.07.2002
№224)
Закон України від 07.02.2002 №3059-III
«Про Генеральну схему планування
території України»

Земельний кодекс України
(Закон України від 25.10.2001 №2768-III)
Заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики
(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 №437-р)
Концепція державної регіональної політики (Указ Президента України від
25.05.2001 №341/2001)
Закон України від 20.04.2000 №1699-III
«Про планування і забудову територій»
(втратив чинність внаслідок прийняття
Закону України від 17.02.2011 №3038-VI
«Про регулювання містобудівної діяльності»)
Закон України від 20.05.1999 №687-XIV
«Про архітектурну діяльність»

Закон України від 16.11.1992 №2780-XII
«Про основи містобудування»

Сприяє активізації соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку
суб'єктів транскордонного співробітництва в Україні
Визначає правові, економічні та організаційні засади транскордонного співробітництва
Затверджує:
- Порядок проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми України;
- показники проведення моніторингу реалізації
Генеральної схеми України;
- заходи з реалізації Генеральної схеми України.
Встановлює єдиний порядок та основні методичні
засади розроблення регіональних стратегій розвитку
Визначає пріоритети та концептуальні вирішення
планування і використання території країни, вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку населених пунктів, розвитку виробничої,
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, формування національної екологічної мережі
Здійснює систематизацію та унормування у сфері
регулювання земельних відносин
Встановлено перелік конкретних заходів і завдань
з реалізації Концепції ДРП
Унормовує питання реалізації державної регіональної політики в Україні, визначено її мету, напрямки, завдання. Визначено необхідність прийняття інших актів у сфері ДРП.
Встановлював правові та організаційні основи
планування, забудови та іншого використання територій і спрямований на забезпечення сталого розвитку населених пунктів з урахуванням громадських і
приватних інтересів
Визначає правові та організаційні засади здійснення архітектурної діяльності і спрямований на формування сприятливого життєвого середовища, досягнення естетичної виразності, економічної доцільності і надійності будинків, споруд та їх комплексів
Визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності в Україні і
спрямований на формування повноцінного життєвого середовища, забезпечення при цьому охорони
навколишнього природного оточення, раціонального
природокористування та збереження культурної
спадщини.

* - у даному контексті в Україні «містобудування» можна рахувати як урбаністику поєднану
із стратегічним та просторовим плануванням і зонуванням.

31

Комплексне бачення участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону






Безпосередньо питання територіального планування регулюють 4 Закони України:
«Про основи містобудування» (1992 рік);
«Про архітектурну діяльність» (1999 рік);
«Про Генеральну схему планування території України» (2002 рік);
«Про регулювання містобудівної діяльності» (2011 рік), на підставі якого втратив чинність
Закон України «Про планування і забудову територій» (2000 рік).

Водночас вплив на систему територіального планування в Україні здійснюють нормативно-правові акти з питань державної регіональної політики, зокрема Закон України «Про засади державної регіональної політики» (2015 рік).
Між прийняттям Закону України «Про основи містобудування» та «Про регулювання містобудівної діяльності» пройшло майже два десятки років, що підтверджує тезу про безсистемність та неузгодженість нормативного регулювання цієї діяльності, що призвело до неефективності системи планування в Україні в цілому. Водночас результатом такої безсистемності
стало нераціональне використання територіальних та інших видів ресурсів, особливо характерне для найбільш інвестиційно привабливих територій – приморських, рекреаційних, прирічкових, природоохоронних, значна частина яких зосереджена в українській частині Дунайського регіону.
Слід зауважити, що у даний час в Україні діє система планування, яка значною мірою є
спадщиною від радянського періоду. До неї додалися негативні форми сучасного землекористування та забудови в Україні, що сформувалися після 1991 року. Зазначене особливо відчутно як раз на територіях, що становлять основу українських регіонів Дунайської стратегії.
Через постійні зміни законодавства, розпорошеність норм та положень у цій сфері спостерігається тотальне недотримання норм та вимог, що особливо актуально для найбільш поширених ландшафтів дунайських регіонів України – гірських, приморських та прирічкових територій, де потрібний особливий режим планування і його беззаперечне дотримання. Суттєвою
проблемою протягом усіх років незалежності є ігнорування потреб у забезпеченні територій
актуалізованою планувальною документацією, якою встановлюються режими забудови, умови та обмеження, визначаються перспективи розвитку територій на тривалий період (мінімум
20 років). Це призвело до нерегульованого, нераціонального та неефективного використання
природно-ресурсного потенціалу усіх регіонів без виключень, посилення навантаження на
окремі території з унікальними або специфічними природними та ландшафтними характеристиками, що загрожує їх втратою або суттєвою деградацією.
Таким чином, відповідно до норм законодавства на регіональному рівні розробляються:
 схеми планування територій областей та районів, окремих їх частин;
 стратегії розвитку регіонів, плани заходів щодо їх реалізації;
 щорічні програми соціально-економічного розвитку регіонів;
 державні цільові/комплексні щодо розвитку окремих територій, наприклад, Українського
Придунав’я (Одеська область) та регіональні цільові/комплексні програми.
Чотири українські області, що належать до Дунайського регіону, в принципі забезпечені
усім пакетом зазначених документів, але тим не менш це не впливає на динаміку їх розвитку,
у тому числі через несистемність планування та розпорошеність заходів. Комплексний підхід
у цьому питанні є лише декларативним.
ПИТАННЯ УЗГОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, СТРАТЕГІЧНОГО
ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ
Суттєвою проблемою в Україні є певна неузгодженість стратегічного та територіального
планування. З точки зору національного законодавства та практики управління це – окремі
аспекти державної регіональної політики, що мають різний зміст та регулюються різним законодавством.
Певний взаємозв’язок між ними з’явився лише із прийняттям Закону України «Про засади
державної регіональної політики» (2015 рік), але й він як такі підходи щодо територіального
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планування у класичному розумінні не містить. Розроблення та реалізація стратегій регіонального розвитку та документів територіального планування (генеральні плани населених пунктів та регіональні схеми) між собою не пов’язані, хоча саме останні мають більш стратегічний характер, враховуючи строк їх реалізації та глибину перетворень, які в них закладаються, що наочно видно на рис. 5.
Соціально-економічне планування:

Територіальне/просторове планування:

 Стратегічне планування

 Містобудування

Основні документи:
Схеми планування –
для регіонів (районів)

Стратегії регіонального розвитку

Генплани для населених пунктів

Об’єкт:
Еколого-соціо-економічна система регіону та її
компоненти: Довкілля-Населення-Господарство

Територія/Простір/Середовище та їх компоненти

Мета:
Визначення конкурентних переваг та проблем
розвитку територій, оцінка природно-ресурсного
потенціалу. Перетворення, покращення ситуації,
розвиток територій, забезпечення позитивних
змін щодо стану компонентів і системи в цілому,
визначення пріоритетів, довгострокових цілей і
завдань розвитку громад і регіонів. Розроблення
планів заходів, що містять конкретні інвестиційні
проекти.

Організація простору, його удосконалення для
забезпечення сталого розвитку територій, визначення умов та обмежень забудови – використання територій, зонування, визначення
режимів. Надання земельних ділянок для інвестиційних потреб. Розроблення планів зонування та детальних планів територій в межах
та за межами населених пунктів.

Строк:
7 років

20 років

безстрокові

Зміст:
Визначення довгострокових орієнтирів, цілей та
перспектив розвитку

Удосконалення планувальної структури територій

Принципи: цілісність, комплексність, узгодженість, взаємозв’язок, доцільність, обґрунтованість,
актуальність, послідовність
Результат: сталий розвиток системи та її компонентів
Рис. 5. Співвідношення стратегічного та територіального планування в Україні
Окрім цього, взаємозв’язок соціально-економічного та територіального планування був
забезпечений з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Статтею 5 зазначеного закону визначено, що програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з
містобудівною документацією відповідного рівня. При цьому вимоги містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Водночас статтею 15
встановлено, що реалізація регіональних схем планування територій здійснюється шляхом
розроблення, затвердження і виконання відповідних програм економічного і соціального розвитку. Дані норми стали свого роду новацією, яка нарешті чітко визначила статус і місце планувальної документації у системі державної регіональної політики України.
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ОКРЕМІ ПРИКЛАДИ НЕЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
В УКРАЇНІ ЩОДО РЕГІОНІВ ДУНАЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ
Серед найбільш очевидних прикладів можна назвати державну Програму комплексного
розвитку Українського Придунав'я на 2004-2011 роки, що була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року №428, і яка була продовжена на 1 рік. Програма була спрямована на вирішення актуальних проблем південної частини Одеської області (п’яти районів), три з яких безпосередньо розташовані уздовж річки Дунай. Проте ефект
від реалізації даної програми отриманий не був, більшість проблем не була вирішена.
Слід зазначити, що Український Уряд через деякий час повторно звернув увагу на проблематику розвитку Українського Придунав'я. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
21 листопада 2013 року №1002-р була схвалена Концепція Державної цільової регіональної
програми розвитку Українського Придунав’я на 2014-2017 роки. Проте розробка цього документу мала той же методологічний підхід, що й для попереднього – 2004 року, зокрема у
ньому були проігноровані питання територіального планування та забезпечення територій
планувальною документацією для реалізації інвестиційних проектів. Окрім цього, як у 2004,
так і у 2013 році розробка програми не ґрунтувалася на стратегічному цілісному баченні розвитку регіону. Хоча на цей час вже сформувалася сучасна система територіального планування в Україні з відповідними законодавчими вимогами.
На початку 2013 року усіма регіонами була проведена актуалізація наявної планувальної
документації для забезпечення інвестиційного розвитку територій. Під час моніторингу наявності планувальної документації та здійснення процесу її актуалізації стало зрозуміло, що
рівень забезпеченості такою документацією є недостатнім, а сама вона не відповідає перспективним завданням сталого розвитку територій, як це визначено законом, оскільки абсолютна більшість її була розроблена ще у радянські часи (1960 – 1970 роки) при плановій
економіці.
СИСТЕМА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ
Сучасна система територіального планування в Україні встановлена Законом України
«Про регулювання містобудівної діяльності». Основною метою цього акту є більш ефективне
використання земельних ресурсів та їх збереження, особливо в населених пунктах та приміських зонах, припинення не комплексної та нерегульованої забудови, а з цим покращення
ситуації у інвестиційній сфері Також ще одним завданням була дерегуляція будівельноінвестиційних процесів, спрощення процедур тощо. Слід сказати, що визначені цілі були досягнуті лише частково. Щодо системи планування територіального розвитку можна зазначити, що закон зробив її більш чіткою.
У рамках Комплексного бачення реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону в Україні розглядаються окремі аспекти планування на державному та регіональному рівнях з точки
зору участі чотирьох українських областей у Дунайській стратегії та з урахуванням тематичних напрямків Комплексного бачення.
Особливості Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
В Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено загалом три рівні планування: державний, регіональний та місцевий (див. рис. 6). Крім цього, виділяється
функціональний рівень, який безпосередньо стосується проектування, забудови, розміщення
об’єктів, землекористування для тих чи інших цілей і видів господарської діяльності, і який є
основою інвестиційних процесів.
Загалом щодо територіального розподілу в Україні виділяються два режими планування:
в межах населених пунктів та за їх межами. Ці питання регулюються планувальною документацією відповідного рівня: в межах населених пунктів – генеральні плани, плани зонування
територій та детальні плани територій, за межами – схеми планування територій районів та
детальні плани територій. У регіональному розрізі (на рівні областей) узагальнюють ці два
режими схеми планування території областей.
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Однією з новацій закону стало впровадження такого виду документації як план зонування території (зонінг), що певним чином відповідає європейським підходам у частині запланованого розподілу територій з визначенням їх функціонального призначення.
Закон суттєво вплинув на зміст та характер планування, а з цим на інвестиційні процеси
у регіонах, зокрема механізм виділення земельних ділянок для реалізації тих чи інших проектів. Саме даний аспект визначає функціональний характер планування розвитку територій,
оскільки містить проектний етап – землевідведення в господарських та інших цілях, розроблення проектів, забудову, розміщення об’єктів відповідного функціонального призначення
тощо.
Однією з найважливіших норм зазначеного закону стала стаття 24 (частини 3 та 4), положення якої впливають саме на інвестиційний розвиток територій – реалізацію проектів,
встановлення режимів землекористування та власне дотримання вимог планувальної (містобудівної) документації: у частині 3 визначено, що у разі відсутності плану зонування або
детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. Водночас у частині 4 зазначеної статті закону визначено, що зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території забороняється.
У зв’язку з дією цих норм основною вимогою та чинником, що забезпечує розвиток територій є їх забезпечення належною документацією на регіональному та місцевому рівнях.
Як видно, система планувальної документації є ієрархічною з чітким взаємозв’язком між
її компонентами – планувальною та проектною документацією. Для регіонального рівня основними є схеми планування територій областей та районів. Водночас окремі питання планування розвитку регіонів містяться у Генеральній схемі планування території України. Хоча,
наприклад, увага до окремих – специфічних територій, що потребують особливих режимів та
рішень, є недостатньою, у тому числі й до української частини Дунайського регіону. У цьому
аспекті державна політика розвитку таких територій потребує удосконалення. Водночас суттєво вплине на стан і умови планування окремих територій зміна їх адміністративних меж у
зв’язку з реформою, що також вимагає вжиття превентивних заходів, оскільки це може викликати обмеження у наданні земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів.
Генеральна схема планування території України
Питання планування територій на державному рівні регулюється Генеральною схемою
планування території України (далі – Генеральна схема України), яка була затверджена Законом України від 07.02.2002 №3059-III.
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Генеральна
схема планування території України - це документація, що визначає зміст, характер, напрямки планування та використання території України.
Власне у Генеральній схемі встановлено, що нею визначаються пріоритети та концептуальні рішення планування і використання території країни, вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури, формування національної екологічної мережі.
За період реалізації Генеральної схеми (2001 – 2014) стан планування в Україні суттєво
не покращився, не змінилися також підходи до характеру використання ресурсів, особливо
земельних, рекреаційних, природних та інших.
Генеральна схема України складається з текстових та графічних матеріалів, у яких наведено результати аналізу стану використання території України, визначено основні напрями
використання території України (див: http://dipromisto.gov.ua/index.php?categoryid=67), викладено пропозиції щодо реалізації Генеральної схеми (див. табл. 6).
За загальною оцінкою більшість положень Генеральної схеми України та Заходи щодо її
реалізації виконуються незадовільно із недотриманням встановлених показників, зокрема у
зв’язку з низькою активністю розробки іншої планувальної документації та недофінансуван35
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ням цих заходів. Враховуючи сучасний економічний стан України, до встановленого строку
(2021 рік) більшість положень не буде виконана, якщо не змінити підходи у плануванні та не
посилити вимоги щодо обов’язкового дотримання планувальних рішень і показників.
У Генеральній схемі України зазначено, що вона відповідає принципам заключних документів Конференції Організації Об’єднаних Націй з розвитку населених пунктів (ХАБІТАТ-II)
та рекомендаціям Європейської економічної комісії ООН і Ради Європи, а також ґрунтується
на сучасних підходах сталого просторового розвитку відповідно до Керівних принципів сталого
просторового
розвитку
Європейського
континенту
(GuidingprinciplesforSustainableSpatialDevelopmentoftheEuropeanContinent, Strasbourg, 2002.), схвалених Радою Європи у 2002 році за напрацюваннями Ради Міністрів з просторового планування (СЕМАТ).

Рис. 6. Сучасна система містобудівної документації у державі відповідно до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності»

36

Комплексне бачення участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону

Згідно з Генеральною схемою використання території України характеризується значними диспропорціями, зокрема, надзвичайно високим, економічно та екологічно необґрунтованим рівнем господарського (передусім сільськогосподарського) освоєння території, малою
часткою територій природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного
призначення тощо. Водночас санітарно-епідеміологічний та екологічний стан території України, рівень природно-техногенної безпеки характеризується:
 деформованою структурою господарського комплексу при переважанні виробництв з ресурсозатратними, екологічно небезпечними технологіями та значним зношенням основних фондів;
 високим рівнем забруднення навколишнього природного середовища багатьох регіонів,
недостатнім розвитком екологічної інфраструктури;
 наявністю значних територій, що зазнають постійного впливу небезпечних геологічних
процесів.
Внаслідок цього територія України відзначається надмірним техногенним навантаженням на довкілля, високим ступенем його забруднення та природно-техногенної небезпеки.
Суттєві недоліки є у функціонуванні систем розселення: неузгодженість соціального,
економічного, містобудівного та екологічного аспектів розвитку населених пунктів та прилеглих територій; надмірна концентрація населення і виробництва у великих містах, уповільнений розвиток більшості середніх і малих міст, селищ та сіл, недостатній рівень розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів тощо.
При наявних недоліках територія України відзначається передумовами, які сприяють її
соціально-економічному розвитку (див. СВОТ-аналіз). Але більшість можливостей та ресурсний потенціал за період незалежності у повній мірі не використано і навіть втрачено з часу
розроблення Генеральної схеми України.
Окрім цього деякі позиції, визначні у Генеральній схемі для чотирьох областей української частини Дунайського регіону, наприклад «значні запаси мінеральних ресурсів» та «потужна багатогалузева виробнича база» сьогодні не є визначними. Внаслідок нераціонального
природокористування, диспропорцій розвитку територія України характеризується надмірним
техногенним навантаженням на довкілля, високим ступенем його забруднення та природнотехногенної небезпеки. Заслуговує уваги той факт, що в Генеральній схемі основною причиною всіх недоліків використання території України визначено саме відсутність науковообґрунтованої загальнодержавної стратегії ефективного використання території країни.
Таблиця 6 - Напрями планування, визначені Генеральною схемою України для територій Одеської,
Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської областей

Напрями планування
Території з інтенсивною, переважно промисловою, міською житловою та громадською забудовою (зона урбанізації):

область
Одеська

з
критичним
рівнем
виробничомістобудівного освоєння - міста з населенням понад 500 тис. осіб, їх приміські зони
(Одеса та Одеська агломерація)
із
середнім
рівнем
виробничо- Одеська,
містобудівного освоєння (території, що при- Закарпатська,
лягають до обласних центрів та розвинених Чернівецька,
промислових центрів з населенням понад Івано50 тис. осіб, які відіграють роль переважно Франківська
міжрайонних центрів розселення): міста
Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Іллічівськ,
Мукачеве, Калуш, Коломия.
Території переважно агропромислового Одеська,
виробництва та сільської забудови (зона Закарпатська,
Чернівецька,
сільського господарства)
ІваноФранківська
37

заходи та обмеження
жорстке регулювання містобудівного розвитку з першочерговою реструктуризацією економічної бази та екологічним
оздоровленням територій

регламентація містобудівного розвитку із
стимулюванням розбудови сучасної економічної бази та стабілізацією техногенних навантажень

забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу та сільських населених пунктів (з урахуванням характеру
розселення та регіональної специфіки
проживання населення), створення но-
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вих робочих місць шляхом організації
малих підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, підвищення рівня забезпеченості соціальною та інженерною інфраструктурою, розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської
продукції, створення інтегрованих структур з виробництва, переробки, зберігання та реалізації сільськогосподарської
продукції, виведення з інтенсивного використання малопродуктивних земель,
здійснення заходів з консервації та охорони земель
забезпечення формування єдиної териТериторії
та
об'єкти
природно- Одеська,
заповідного фонду, ліси, водно-болотні Закарпатська, торіальної системи природоохоронних
угіддя, землі водного фонду, рекреаційного Чернівецька, територій і додержання їх режиму, невиснажливого використання рекреаційних,
та оздоровчого призначення, інші природні Іванооздоровчих та інших ресурсів
території, важливі для збереження біоло- Франківська
гічного та ландшафтного різноманіття
(зона національної екологічної мережі)

Серед намірів використання окремих територій Генеральною схемою передбачено значне збільшення територій природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, історикокультурного призначення, а також житлової та громадської забудови з підвищенням ефективності використання земель населених пунктів, скорочення площі ріллі та виробничих територій (особливо під відкритими розробками, кар'єрами, шахтами, відповідними спорудами
транспорту і зв’язку) з передачею вивільнених земель для інших видів використання (див.
табл. 6).
Важливе місце у Генеральній схемі займають питання вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку поселень України, формування національної екологічної мережі. Щодо останнього питання, передбачено розширення площі територій національної екологічної мережі, збільшення кількості об’єктів природо-заповідного фонду шляхом активного розвитку природно-заповідної справи.
З часу затвердження Генеральноїсхеми України спостерігається невідповідність окремих
її положень реальному стану речей у регіонах, у тому числі дунайських.
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ДУНАЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення схем
планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів. Пунктом 12 статті 1
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що схеми планування території на регіональному рівні це – планувальна документація, яка розробляється у
розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає характер і напрямки
планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та
їх окремих частин. Необхідно зазначити, що строк дії положень схем планування як на регіональному рівні, так і Генеральної схеми становить 20 років. Проте розроблялися вони у різні
періоди.
Серед новацій Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» слід виділити
частину 3 статті 2, де встановлено, що містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори
профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і
єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру. Такий підхід дає можливість формувати картографічні матеріали у
цифровому вигляді для подальшого використання у різних сферах діяльності: ведення оперативного моніторингу, прогнозування процесів, обміну інформацією, розвитку кадастрових
систем тощо. Дана норма відкриває нові можливості щодо перспективного планування розвитку територій.
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Стан забезпеченості областей схемами планування територій
Головною метою розроблення схем планування територій областей є визначення планувальних перспектив, удосконалення систем розселення, покращення умов життєдіяльності
населення, стану використання природно-ресурсного потенціалу, інфраструктурного забезпечення територій, впровадження заходів інженерно-технічного захисту територій та цивільного захисту населення, розвиток пріоритетних сфер економіки, прогнозування потреб у територіях, розвиток природо-заповідного фонду та збереження довкілля тощо.
Три з чотирьох областей (Чернівецька, Одеська, Закарпатська) мають нові схеми планування територій, які були розроблені та затверджені протягом 2004 – 2013 років (див. табл.
7). Схема планування території Івано-Франківськоїобласті знаходиться у стадії розробки. Рішенням Івано-Франківської обласної ради у квітні 2013 року була актуалізована документація, розроблена ще у радянські часи.
В цілому планування розвитку територій в Україні можна охарактеризувати як тривалий у
часі і складний організаційно і технічно процес, у ході якого необхідно опрацювати значну
кількість даних, актуалізувати топографо-геодезичну основу та сформувати стратегічне бачення розвитку регіону за базовими та пріоритетними/перспективними секторами розвитку
на десятки років наперед. Разом з тим суттєвою стороною планування є прогноз змін щодо
модернізації або трансформації основних компонентів – економіки, природокористування,
системи розселення та демографічного розвитку, визначення їх напрямків з урахуванням ресурсної складової. При цьому даний процес потребує значних фінансових ресурсів, що, відповідно, гальмує активність розроблення оновленої документації, особливо схем планування
районів та генеральних планів населених пунктів, без яких неможливе подальше розроблення детальних планів територій за межами та в межах населених пунктів, а також планів зонування територій. Слід зауважити, що протягом майже 20 років періоду незалежності в регіонах фактично була відсутня діюча планувальна документація, а попередня розроблялася
ще у в радянські часи (60-70-80-ті роки минулого століття). Наприклад, остання планувальна
документація регіонального рівня для Одеської області була затверджена ще у 1972 році.
Будь-яка планувальна документація, розроблена у радянський період, не відповідає стратегічним завданням розвитку територій і не може бути використана для перспективного планування, оскільки не враховує нові умови та вимоги.
Таблиця 7 - Стан забезпеченості української частини Дунайського регіону
Схемами планування територій областей

Регіон Чернівецька область

Одеська область Закарпатська область

Івано-Франківська
область

Нормативний Рішення обласної Рішення обласної Рішення обласної
акт про затвер- ради від 12.03.2012 ради від 24.04.2013 ради від 7.05.2013
№16-9/12
№775-VI*
№731
дження
до 2030 року
до 2031 року
до 2031 року
Строк дії
Актуалізація:
Інші нормативнорішення
обласної
правові акти
ради від 18.04.2013
№896-ХХI/2013
Актуальна
Актуальна
Актуальна
У стадії розробки
Стан докуменновий проект
тації
Узгодження з ДС
ЄС, або врахування окремих
положень

Частково

Частково

Частково

Потребує врахування у процесі розробки нового проекту

* - даним рішенням водночас затверджена Схема планування територій курортно-оздоровчого та
рекреаційного призначення Одеської області;
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Для Одеської області, окрім основної схеми планування території, була розроблена і затверджена також Схема планування територій курортно-оздоровчого та рекреаційного призначення Одеської області. Розробка даної документації обумовлена суттєвим рекреаційнооздоровчим потенціалом Одещини, значна частина якого розташована у приморських та
придунайських районах області. Наявність Схеми планування територій курортнооздоровчого та рекреаційного призначення Одеської області дає можливість більш концентровано та детально з планувальної точки зору звернути увагу на особливості розвитку таких
територій.
Серед важливих аспектів, які необхідно окремо враховувати у процесі планування належать дані щодо інженерно-геологічної ситуації та поширення небезпечних екзогенних геологічних процесів (див. додаток 6). В якості загальних рекомендацій в рамках планування розвитку регіонів необхідно звертати увагу на зниження техногенного та антропогенного навантаження на окремі території, найбільш уразливі щодо поширення небезпечних екзогенних
геологічних процесів.
Вплив інженерно-геологічної ситуації та поширення небезпечних екзогенних
геологічних процесів на планування розвитку територій
Серед чинників, що суттєво впливають на характер планування територій та в цілому на
умови господарювання, а з цим і на інженерний стан територій, безпеку життєдіяльності (цивільний захист населення), слід виділити небезпечні екзогенні геологічні процеси. Вони значно обмежують будь-яку діяльність на окремих територіях. Разом з тим нерегульована або не
обґрунтована господарська діяльність суттєво провокує активізацію небезпечних геологічних
процесів, особливо в горах, долинах річок, узбережжі морів тощо.
Для планувальної (містобудівної) документації різного рівня інженерно-геологічний захист територій є одним з основних питань, яке потребує відповідного опрацювання та врахування у процесі господарського використання окремих територій. Як правило дані питання
включаються окремими розділами у планувальну документацію. Але звичайною практикою в
Україні є ігнорування рекомендацій та вимог щодо особливостей використання територій, де
мають поширення такі процеси, що призводить до економічних втрат, в окремих випадках
жертв серед населення.
Характеристика окремих екзогенних геологічних процесів (ЕГП)
у розрізі регіонів за даними 2013 року
Області, що належать до української частини Дунайського регіону в інженерногеологічному плані відзначаються суттєвими ризиками та загрозами різного походження,
пов’язаними з геологічною будовою та геоморфологічними особливостями їх територій, зокрема, гірська місцевість, розчленованість територій водотоками, прибережні (приморські,
прирічкові, приозерні) території, значна крутизна схилів, наявність водорозчинних гірських
порід, а також наявність діючих, відпрацьованих та покинутих шахт, гірничих виробок, кліматичні умови тощо. В таблиці 8 узагальнено стан областей в інженерно-геологічному відношенні у розрізі української частини Дунайського регіону.
У Закарпатській області набули розвитку такі ЕГП природного та техногенного походження як зсуви, карст, підтоплення, селі, осідання земної поверхні над гірничими виробками, просідання лесових ґрунтів, бічна ерозія. Дані, отримані у попередні роки в результаті
вивчення режиму ЕГП, свідчать, що після масової активізації, пов’язаної зі стихійним лихом
23 – 27 липня 2008 р., відбувається процес тимчасової стабілізації процесів. Така тенденція
пояснюється порівняно низькою кількістю атмосферних опадів за останні роки. У межах забудови виявлено 8 проявів зсувного процесу, під загрозою знаходяться 64 об’єкти господарювання.
До числа небезпечних територій через активізацію зсувів відносяться: автодорога в районі м.Ужгород, автодороги та населені пункти в Перечинському, Великоберезнянському,
Свалявському, Іршавському, Воловецькому, Виноградівському, Хустському, Міжгірському,
Рахівському - 9 з 13 адміністративних районів.
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Селенебезпечні басейни річок (Тиса та інші) займають 40% території області. Загалом
активізація селів відмічається у верхів’ях водотоків з частотою повтору 1 раз на 5 років. Виникненню селів сприяють опади, що перевищують норму, загати на ділянках русел, викликані
численними зміщеннями зсувів, а також захаращення русел відходами лісозаготівлі.
Частка регіону щодо поширення окремих ЕГП наведена у таблиці 9. Слід зазначити, що
за питомою вагою кількості зсувів регіон займає 2 місце в Україні (після Одещини), за їх площею також друге (після Чернівецької області). Інші ЕГП, наведені у статистиці, є несуттєвими
або незначними.
В Івано-Франківської області набули розвитку такі ЕГП природного та техногенного
походження як зсуви, карст, підтоплення, просідання лесових ґрунтів. Зсувів зафіксовано 805
одиниць, з них 95 є активними. У межах забудованих територій налічується 85 зсувів площею
27,7 км², з них 55 знаходяться в стадії активізації та загрожують 45 об'єктам господарської
діяльності. У 2012 р. спостерігалась тимчасова стабілізація зсувів, які були активні у 2008 та
2010 рр. Після інтенсивних атмосферних опадів, що мали локальний характер прояву, відбулась активізація окремих частин зсувних осередків (у межах Косівського, Богородчанського,
Надвірнянського та Верховинського районів), які не призвели до катастрофічних наслідків.
Карст перекритого типу займає площу 7,72 тис.км² (55,54%), покритого типу - 2,57
тис.км² (18,49%), загальна ураженість території є значною – 74,03%. Загальна кількість карстопроявів складає 2096 одиниць. У районі розробки Калуш-Голинського родовища калійних
солей (Північно-каїнітове поле) відбувається техногенна активізація карсту в галогенних породах з утворенням провалів.
Селевий процес розвивається в межах 270 водотоків, охоплена площа становить 33%
території області в басейнах найбільш селенебезпечних річок Прут, Чорний Черемош, Бистриця Надвірнянська.
Загалом за рівнем окремих ЕГП область виділяється площею зсувів (3 місце в Україні),
кількістю активних зсувів (8 місце), 4 місце – за кількістю карстопроявів (див табл. 8). Інші
ЕГП мають несуттєвий характер або є відсутніми.
В Одеської області набули розвитку такі ЕГП природного та техногенного походження
як зсуви, підтоплення, карст, абразія, просідання лесових ґрунтів.
Майже за майже усіма видами і проявами ЕГП Одещина займає перші місця: за кількістю
зсувів загалом (5836 зсувів або 25,4% від загальноукраїнського показника), кількістю активних зсувів (478 зсувів або 26,9%), площею підтоплення (25,8% від загальноукраїнського показника), кількістю підтоплених населених пунктів (983 одиниці або 20,7%), за площею карсту
(7,3% від загальноукраїнського показника); 2 місце – за рівнем ураженості території підтопленням, ураженість території карстом - 5 місце або більше 98% (див табл. 8). Таке становище свідчить про суттєву екологічну та техногенну вразливість території і загрози з точки зору
перспективного планування, зокрема наявність відповідних обмежень та особливих умов господарювання (забудови), перш за все на найбільш інвестиційно привабливих територіях –
прибережних, рекреаційних, приміських тощо.
У межах забудованої території знаходяться 156 зсувів, 101 об’єкту економіки загрожує
активізація 42 проявів. У зоні впливу зсувів знаходяться 50 зон відпочинку, опори ЛЕП, орні
землі, нафто- і газопроводи державного значення тощо. Найбільш активними є зсуви на морському узбережжі на ділянці між селом Лебедівка (Татарбунарський район) та смт Сергіївка зони активної рекреації, де їх активізації сприяє інтенсивна абразія, посилена за рахунок
впливу техногенних чинників (невдалого планування, терасування схилів без захисту від абразійної діяльності моря).
У межах Одеської області площа підтоплення становить 20,575 тис.км², підтопленими є
983 населені пункти, у тому числі 15 міст, 26 селищ міського типу і 942 села. Значні площі
межиріч у південній та південно-західній частинах області є природно підтопленими, для них
характерне незначне підвищення рівнів ґрунтових вод. На решті території підтоплення має
техногенний характер і розвивається під впливом господарської діяльності. Коливання рівнів
ґрунтових вод відповідають положенню рівнів попереднього року, але є дещо нижчими за
багаторічну норму: площі підтоплення 2013 р. лишаються на рівні підтоплення 2010-2012 рр.
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Майже 30% площі м. Одеса знаходиться в зоні постійного підтоплення, частково підтопленою є центральна частина міста, верхів’я Велико-Фонтанської балки, підтоплені окремі
об’єкти до числа яких відносяться: Іллічівський паливний термінал, Іллічівський рибний порт
та інші.
Карст поширений у карбонатних породах на площі 32,65 тис.км² (надзвичайна ураженість – майже уся територія області ), з них карст відкритого типу відмічається на площі 0,82
тис.км² (2,46%), покритого – 3,58 тис.км² (10,75%), перекритого – 28,25 тис.км² (84,83%).
Суттєвим гальмуючим чинником розвитку є абразія, завдяки якій регіон виділяється на
фоні інших.Спостерігається на ділянках узбережжя Чорного моря загальною довжиною 86,0
км, довжина абразійно-активної частини - 64,0 км. Довжина берегів в межах забудованої території складає 39,5 км, абразійної частини - 17,0 км, абразійно-активної частини - 8,9 км,
швидкість абразії у 2013 р. - 2,0 м/рік. В останні роки швидкість абразії відповідає багаторічній нормі, яка змінюється в інтервалі 0,5-20,0 м/рік, середня складає 1,4 м/рік. На окремих
ділянках морського узбережжя від оз. Бурнас до Будакського лиману багаторічна швидкість
абразії змінювалась від 0,5 до 20,0 м/рік (с. Курортне – с. Миколаївка, БілгородДністровського району), складаючи в середньому 1,4 м/рік.
Схил абразійного типу, що знаходиться між селом Лебедівка та смт Сергіївка має середню величину відступу бровки плато за багаторічний період 1,5 - 1,6 м/рік. Будівлям, що розташовані поблизу від існуючої бровки плато, загрожує руйнування. Загалом у зоні впливу
процесу знаходиться 91 об'єкт господарської діяльності. На таких ділянках, як правило, розташовані об’єкти рекреації та приватної, присадибної забудови. Слід зауважити, що в цілому
для приморських територій області, де розташовані також міста Одеса, Іллічівськ, Южне, характерне значне антропогенне та техногенне навантаження з усіма негативними наслідками
для довкілля, інфраструктури, будівель.
Для Чернівецької області характерні такі ЕГП природного та техногенного походження,
як зсуви, підтоплення, карст,селі, переробка берегів водосховищ, бічна ерозія.
Зсувів зафіксовано 1468 одиниць (5 місце в Україні, 6,4% від загальної кількості), більшість з яких є тимчасово-стабілізованими давніми зсувами. Їх загальна площа складає
760,2 км², що становить 35,3% від загальної площі - 1 місце в Україні (див. табл. 8). Потенційну небезпеку для 23 населених пунктів становлять 570 зсувів, з яких 154 прояви є активними (4 місце). Останні катастрофічні активізації зсувів відбувалися в 1969, 1979 рр., навесні
1996 р., влітку 2008 р. та в червні-липні 2010 р. В 2013 р. спостерігалась подальша стабілізація зсувного процесу. Активізація продовжувалась на окремих локальних ділянках зсувних
осередків (с. Цюрень Герцаївського району). Зсувонебезпечні ділянки Путильського, Глибоцького, Вижницького, Заставнівського, Сторожинецького, Хотинського, Герцаївського, Новоселицького, Кіцманського районів знаходились в стадії тимчасової стабілізаціі.
Карст розвивається на площі 7,16 тис.км² в карбонатних відкладах (висока ураженість 88,4%), з них карст відкритого типу спостерігається на площі 0,38 тис.км² (4,69%), покритого
– 0,39 тис.км² (4,81%), перекритого – 6,39 тис. км² (78,89%). Загальна кількість поверхневих
карстопроявів складає 357 одиниць.
Селі розвиваються на 70 водотоках, переважно в долинах річок. Цим басейнам притаманний водокам'яний тип селевих потоків. Інтенсивність змиву як умова селеутворення залежить від геологічної будови, ухилів, відслоненості, експозиції, кліматичних чинників тощо.
Через відсутність регіональної активізації селів впродовж 25-30 років значно накопичився
кам'яний матеріал у руслах середніх та малих водотоків, які можуть бути втягнуті в селеві
потоки. Активність розвитку селів контролювалась значеннями метеорологічних показників в
межах гірської частини області. В 2013 р. продовжувалась тимчасова фонова стабілізація на
регіональному рівні.
Переробка берегів Дністровського водосховища відбувається на ділянці довжиною 80,0
км, ширина смуги переробки в середньому складає 150,0 м. При існуючому техногенному навантажені переробка берегів, і пов’язані з нею процеси обвалів, зрушень, активізації зсувної
та карстово-суфозійної діяльності, є загрозою для безпеки життєдіяльності.
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Загалом в межах чотирьох областей української частини Дунайського регіону розташована майже половина (49,6%) зсувів у державі, більше 40% активних зсувів, більше 70% загальної площі зсувів, більше чверті площ підтоплення (в основному Одеська область) та
п’ята частина кількості населених пунктів в зоні підтоплення (теж Одеська область). Щодо
інших ЕГП їх вплив є менш значним, хоча для окремих територій може мати суттєвий характер. У зв’язку з цим врахування стану ЕГП повинно мати для кожної території індивідуальний
характер, згідно з будівельними нормами (ДБН) та вимогами профільного законодавства.
Разом з тим інженерно-геологічна оцінка територій має бути вагомим чинником для перспективного планування розвитку регіонів, зокрема визначення режимів використання та зонування територій.
В Україні з метою відстеження ЕГП Державною службою геології та надр України та
Державним науково-виробничим підприємством «Державний інформаційний геологічний
фонд України» ведеться моніторинг, за результатами якого видається інформаційний щорічник.
У зв’язку з вище зазначеним заходи інженерного захисту територій та цивільного захисту
населення, попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження є
суттєвою вимогою планування розвитку територій в Україні, ігнорування яких може призводити до катастрофічних наслідків.
Активна участь України та більш ефективна реалізація положень Дунайської стратегії ЄС
на рівні регіонів відкриває нові можливості щодо модернізації та покращення ситуації у сфері
планування розвитку територій. Такий механізм можна представити у вигляді відповідних
моделей (схем), які базуються на структурі Дунайської стратегії та загальновизнаних пріоритетах і напрямках територіального планування (див. додатки 1, 2 та 3). Дані моделі (схеми)
відображають процес перспективного планування розвитку українських регіонів та враховують потенційні та реальні можливості, що надає їм участь у Дунайській стратегії.
Таблиця 8 - Регіональне поширення небезпечних екзогенних геологічних процесів
та ураженість територій станом на 01.01.2014*
Лесові ґрунти І та
ІІ типів

Площа,
тис. км²

Ураженість, %

Кількість підтопле‐
них населених
пунктів, од.

Площа,
тис. км²

Ураженість, %

Кількість карсто‐
проявів, од.

Площа,
тис. км²

Ураженість, %

1

Закарпатська

12,8

3278

14

0,384

0,001

0,007

4

2,68

20,94

19

0,98

7,65

2

Ів.‐Франківська 13,9

805

95

0,30

‐

‐

‐

10,29

74,03

2096

1,7

12,27

3

Одеська

33,3

5836

478

0,07

20,575

61,8

983

32,65

98,05

112

13,92

41,8

4

Чернівецька

8,1

1468

154

0,76

‐

‐

23

7,16

88,4

357

4,35

53,75

603,7 22942 1777

2,14

79,842

13,23

4745

448,17

74,24

27089

267,17

44,25

№

Обл.

Загалом по Україні

Площа, т
ис. км²

Площа,
тис. км²

Карст

Активні

Підтоплення

Всього

Зсуви
Кількість, од.

* Джерело: Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на тери‐
торії України за даними моніторингу ЕГП – Київ: Державна служба геології та надр України, Державне науко‐
во‐виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України”, 2013.– 29 іл.– 101 с.
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Таблиця 9 - Частка областей та української частини Дунайського регіону
в загальнонаціональних показниках, %

За площею

За кількістю
підтоплених
населених
пунктів

За площею

За кількістю кар
стопроявів

1 Закарпатська

2,1

14,3

0,8

17,9

0,0

0,1

0,6

0,1

0,4

2 Ів.‐Франківська

2,3

3,5

5,3

14,0

‐

‐

2,3

7,7

0,6

3 Одеська

5,5

25,4

26,9

3,3

25,8

20,7

7,3

0,4

5,2

4 Чернівецька

1,3

6,4

8,7

35,3

‐

0,5

1,6

1,3

1,6

11,3

49,6

41,7

70,7

25,8

21,3

11,8

9,5

7,8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

№

Разом
Загалом по Україні

За площею

Регіон

За площею

Щодо лесових
ґрунтів І та ІІ ти‐
пів

Активні

Щодо карсту

Всього

Щодо підтоплення

За площею

Щодо зсувів

Приклади спільних проектів розвитку прикордонних регіонів,
як елементів територіального планування
Одним з пріоритетних напрямків планування, що корелюється з Дунайською стратегією,
може стати реалізація спільних проектів територіального розвитку регіонів, що беруть участь
у транскордонному співробітництві. На жаль, більшість областей, окрім Закарпатської, даний
напрямок використовує недостатньо активно, у тому числі через інертну позицію центральних органів виконавчої влади: Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України та Міністерства закордонних справ України.
Суттєвою перевагою Закарпатської області є те, що вона єдина в Україні межує водночас з 4 країнами ЄС, що додатково посилює її геополітичне значення, особливо у транскордонному співробітництві. З точки зору Дунайської стратегії, розроблення/реалізація спільних
проектів містобудівного розвитку регіонів, що беруть участь у транскордонному співробітництві для Закарпаття полягає у реалізації українсько-угорського, українсько-румунського, українсько-словацького проектів (проекти містобудівного розвитку Україна-Угорщина та УкраїнаСловаччина: :http://dipromisto.gov.ua/index.php?categoryid=76).
Наприкінці 2013 року було завершено розроблення спільного проекту розвитку прикордонних регіонів Україна-Угорщина. Метою розробки проекту стало проведення аналізу сучасного стану розвитку транскордонного регіону; визначення межі його секторів з урахуванням формування єврорегіонів, визначення параметрів, які впливають на розвиток прикордонних регіонів Україна-Угорщина в сучасних умовах; визначення основних напрямків подальшого розвитку регіону та переліку містобудівних заходів щодо управління його розвитком.
Проект було розроблено у розвиток положень The Integrated Tisza River Basin Management
Plan – результуючого документу Міжнародного проекту TICAD, який був реалізований за участі представників провідних наукових та проектних організацій Румунії, Сербії, Словаччини,
Угорщини та України.
За результатами виконання роботи сформульовано пропозиції щодо розвитку пунктів
пропуску через державний кордон; інженерного захисту територій, які прилягають до державного кордону, забезпечення захисту від паводків; сприяння збереженню і примноженню історико-культурної та архітектурної спадщини, розвитку туризму та відпочинку; розвитку виробничої сфери у прикордонних районах, створення логістичних центрів, технопарків, інших
територіально-виробничих об’єктів. В межах прикордонного регіону України були визначені
найбільш важливі вузли транскордонного співробітництва з Угорщиною, кожен з яких характеризується ключовими напрямками транскордонного співробітництва, які визначають його
спеціалізацію.
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Для інших регіонів визначальним є активізація участі у таких проектах за згодою суміжних сторін (Румунія, Молдова), для чого важливим є позиція Міністерства закордонних справ
України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
ВИСНОВКИ
Українські регіони Дунайської стратегії мають виключне географічне розташування, володіють значним природно-ресурсним та територіальним потенціалом, які значною мірою
використовується нераціонально. В основному це пов’язано з неефективним плануванням,
відсутністю реального стратегічного бачення розвитку регіонів, застосуванням формальних
підходів, в деяких випадках зловживаннями. Таке становище загрожує втратою значної частки цінних ресурсних компонентів, безпеці життєдіяльності населення. Незважаючи на певну
зміну підходів у планувальній діяльності, пов’язану з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», покращення ситуації не відбулося. Залишається низьким
(незадовільним) рівень забезпеченості територій актуалізованою планувальною документацією, що стримує також інвестиційні процеси, визначення довгострокових перспектив розвитку, впровадження принципів зонування, застосування ГІС-технологій у плануванні та управлінні розвитком територій.
Сама система планування має домінуючий вплив на усі компоненти життєдіяльності, у
тому числі й у рамках Дунайської стратегії: економічний розвиток і конкурентоспроможність
регіонів, транспорт і комунікації, розвиток традиційної та альтернативної енергетики, транскордонне співробітництво, туризм та рекреацію, використання і збереження природних ресурсів, управління екологічними ризиками тощо.
Планувальна документація в Україні є основою для ефективного розвитку територій та
перспективного планування на принципах сталості і збалансованості.
Дунайська стратегія відкриває нові можливості для удосконалення планування, а також
безпосередньої реалізації тих чи інших проектів, у тому числі у транскордонному аспекті.
Україні слід активізувати свою участь, зокрема, усім чотирьом регіонам визначитися із стратегічними напрямками розвитку і взаємодії у рамках Дунайської стратегії та враховувати їх
під час розробки або оновлення планувальної та іншої документації.
Аналіз прийнятих рішень у планувальній документацій та їх виконання свідчить про суттєве ігнорування провідних принципів планування: комплексний підхід, інтегроване управління ресурсами та сталий розвиток територій. Це накладає свій відбиток на характері
господарських процесів, у тому числі ефективності використання ресурсів, перш за все,
територіальних.
Суттєвим чинником (негативним), що впливає на якість планування є відсутність взаємозв’язку між стратегічним та територіальним плануванням, що в подальшому позначається
на ефективності системи планування в цілому. За даних обставин стратегії розвитку регіонів
мають формальний характер і фактично не впливають на соціально-економічні та екологічні
процеси, у тому числі характер реформ.
В рамках участі українських регіонів у реалізації та імплементації Дунайської стратегії ЄС
з планувальної точки зору важливим є кореляція Дунайської стратегії із стратегіями розвитку
регіонів та планувальною (містобудівною) документацією (див. додаток 3). Деталізація та
конкретизація кожного напрямку міститься у тематичних розділах. Стратегічним завданням
Комплексного бачення є наближення (узгодження) характеру внутрішнього планування
розвитку територій в Україні до Дунайської стратегії та в цілому до європейських принців і
підходів.

45

Комплексне бачення участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ
У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДУНАЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ
1. Пропонується Кабінету Міністрів України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:
 визначити можливість розроблення та затвердження відповідної державної цільової програми, та фінансування окремих заходів з Державного бюджету України;
 забезпечити оновлення Генеральної схеми планування території України та Заходів щодо її реалізації, адаптувавши їх до сучасних вимог з урахуванням соціально-економічних
та інших змін, та участі України у Дунайській стратегії ЄС;
 розробити державну цільову програму фінансування заходів з розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схеми планування територій районів та генеральні плани населених пунктів), визначивши пріоритетні території. Розглянути можливість першочергового фінансування розроблення планувальної документації
для територій української частини Дунайського регіону із Державного бюджету України та
шляхом стимулювання залученням позабюджетних коштів;
 підготувати із залученням фахових експертів законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо впровадження такого виду
документації як «Схеми планування територій громад», враховуючи процес об’єднання
громад, та винести його на розгляд громадськості та органів місцевого самоврядування;
Також пропонується:
2. Івано-Франківській облдержадміністрації прискорити розроблення Схеми планування
території області, врахувавши положення Дунайської стратегії ЄС.
3. Міністерству закордонних справ України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та обласним державним адміністраціям (Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій) звернутися до румунської та молдовської
сторони щодо визначення їх позиції у розробленні та реалізації спільних проектів розвитку
прикордонних регіонів.
4. Центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
 при розроблені стратегій, цільових програм, планів, проектів забезпечувати врахування
принципів сталого розвитку територій, а також заходів з адаптації регіонів до зміни клімату;
 враховувати положення (напрями та пріоритети) Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону
при плануванні розвитку відповідних територій, сфер, галузей та секторів господарства.
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
При визначенні напрямів розвитку транспортного сектору української частини Дунайського регіону слід враховувати, що однією з ключових глобальних тенденцій є зростання обсягів
світової морської торгівлі, яка вважається найбільш дешевою, доступною та екологічною.
Водночас відзначається значне зростання обсягів контейнерних перевезень, що у свою чергу
стало поштовхом до розвитку інтермодальних та мультимодальних (змішаних, або тих, що
виконуються не менш ніж двома різними видами транспорту з укладанням одного договору)перевезень.
Відповідно до Білої книги ЄС по транспорту «Транспорт-2050», до 2030 р. більше 30%
перевезень вантажів на відстань більше 300 км мають здійснюватися водним та залізничним транспортом, а до 2050 більше 50%. Це цілком співпадає з поставленими Стратегією ЄС
для Дунайського регіону завданнями щодо збільшення перевезень по Дунаю. Крім того, активно розвиваються внутрішньоконтинентальні морські перевезення (shortseashipping), на які
припадає до 40% перевезень в рамках ЄС.
Угода про асоціацію України та Європейським Союзом, яка передбачає співробітництво
у сфері транспорту, у тому числі розвиток мультимодальної транспортної мережі, пов’язаної
з Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T), та удосконалення інфраструктурної
політики з метою кращого визначення й оцінки інфраструктурних проектів щодо різних видів
транспорту. Реалізація положень Угоди передбачає серед іншого, лібералізацію ринку транспортних послуг, імплементацію низки міжнародних конвенцій щодо безпеки судноплавства,
посилення співробітництва у сферах рибальства у Чорному морі, моніторингу та оцінки стану
запасів морських ресурсів та морського навколишнього природного середовища, а також
можливість майбутньої співпраці з Україною у контексті Інтегрованої морської політики ЄС.
Розвиток Єдиної Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T)
та Стратегія ЄС для Дунайського регіону
У 2013 році Європейська Комісія з урахуванням існуючих реалій просування на схід запропонувала нову транспортну стратегію і проект створення міжнародних транспортних коридорів, що поєднують Західну і Центрально-Східну Європу. Вартість вже третього з початку
90-х років комунікаційного проекту оцінюється в 250 млрд. євро (планований обсяг фінансування до 2020 року). Для подолання транспортного дисбалансу на території Євросоюзу будуть створені дев'ять мультимодальних коридорів, кожен з яких повинен поєднувати мінімум
три види транспорту і з'єднувати три держави.
Нова інфраструктурна політика об'єднає 28 держав Євросоюзу єдиної Транс'європейської транспортної мережею (TEN-T). Виділяється дев'ять транспортних коридорів: Балтика Адріатика, Північне море - Балтика, Середземноморський коридор, Середньосхідний коридор, Скандинавія - Середземне море, Рейн - Альпи, Атлантичний коридор, Північне море Середземне море і Рейн - Дунай. Вони будуть об'єднані в три генеральних напряму «схід захід», «північ - південь» і діагональні коридори. Проект плануються завершити в 2030 рік.
Пріоритетне фінансування отримають транспортні коридори, що з'єднують схід і захід Євросоюзу. На фінансування першого етапу планувалося виділити 26 млрд. Євро.
Створення Транс'європейської транспортної мережі є продовженням реалізованого з початку 90-х років проекту Критських транспортних коридорів, з акцентом на будівництво автобанів. У новому проекті особлива увага приділяється будівництву швидкісних залізниць.
На першому етапі планується створення Єдиної європейської системи управління залізничним рухом і повітряним транспортом.
Генеральний напрям «схід - захід» включає три транспортні коридори: Північне море Балтика, Середземноморський і коридор Рейн - Дунай.
Безпосередньо української частини Дунайського регіону стосуються два коридори – Середземноморський та Рейн-Дунай.
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Рис. 7. Система трансєвропейських коридорів (2013) 1
3F

Середземноморський коридор з'єднає середземноморські країни (Іспанію, Францію, Італію, Словенію, Хорватію) з континентальною Угорщиною (до кордону з Україною). Основою
коридору стануть швидкісні автомобільні та залізничні магістралі. Буде здійснено реконструкцію залізниць на відрізках Ліон - Турин і Венеція - Любляна. .
Коридор Рейн - Дунай повинен з'єднати за допомогою головної водної артерії Європи, а
також автомобільних і залізних доріг, що проходять уздовж неї, п'ять придунайських держав
Євросоюзу: Німеччину (південну частину), Австрію, Словаччину, Угорщину і Румунію. Кори1

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten‐t‐guidelines/corridors/doc/ten‐t‐corridor‐map‐2013.pdf
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дор має пов’язати Страсбург та Мангейм за допомогою двох паралельних вісей в південній
Німеччині, одна вздовж Майну та Дунаю, інша – через Штутгард і Мюнхен з відгалуженням на
Прагу та Жиліну до словацько-українського кордону, через Австрію, Словакію та Угорщину
до румунських портів Констанца та Галац. Він включає залізниці, автошляхи, аеропорти, порти, залізничні термінали та внутрішні системи водних шляхів Майну, каналу Майн-Дунай, всієї нижньої частини Келхайма а річки Сави. Ключові проекти – усунення «вузьких міст» на
внутрішній водних шляхах та залізничні ділянки Штутгарт-Ульм та Мюнхен-Фрайлассінг.
Коридор виходить до Чорного моря через розташоване в Румунії Сулинське судноплавний гирло, що негативно позначиться на розвитку дунайських портів України.
Напрям «північ - південь» зміцнить транспортні зв'язки між старими і найбільш розвиненими членами ЄС.
Коридор Скандинавія - Середземне море з'єднає великі міста і порти Скандинавії та Північної Німеччини з індустріальними центрами Південної Німеччини, Австрії та Північної Італії,
а також з портами Італії та з острівною Мальтою.
Коридор Рейн - Альпи з'єднає через Швейцарію порти Північного моря (Роттердам і Антверпен) з басейном Середземного моря (Генуя).
Діагональні напрямки доповнюють напряму «схід - захід» і «північ - південь», включають
чотири коридори: Балтика - Адріатика, Північне море - Середземне море, Середньосхідний
(Німеччина - Греція - Кіпр) і Атлантичний коридори. Вони з'єднають розвинені країни Західної
Європи з середземноморськими країнами. Атлантичний коридор з'єднає Португалію та Іспанію (захід) з Францією і Німеччиною (схід).
До 2030 року єдина європейська транспортна мережа з'єднає 94 морських і річкових порти, 38 міжнародних аеропортів і 15 тис. км швидкісних залізниць.
У новій європейській стратегії передбачені транспортні коридори для виходу континентальних держав (Австрія, Угорщина, Словаччина, Чехія) до морських портів.
Відповідно до Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону було визначено
ключові завдання для пріоритету 1 Стратегії «Покращення комунікацій, яку було відповідно
розділено на два під пріоритети. Пріоритет 1а «Покращення мобільност та інтермобільності:
Внутрішні водні шляхи» (координатори Австрія таРумунія) та Пріоритет 1б «Покращення
мобільност та інтермобільності: залізничні, автомобільні та повітряні шляхи» (координатори
Словені та Сербія).
Ключовими цілями у сфері розвитку внутрішніх водних шляхів (EUSDR PriorityArea 1a)
визначено:
 Збільшити вантажопотоки по Дунаю до 2020 р. на 20% порівняно із 2010 р.
 Усунути перешкоди для навігації, беручи до уваги специфічні характеристики кожної ділянки Дунаю та його судноплавних притоків і створення ефективної системи управління
водними шляхами до 2015 р.
 Розвиток ефективних мультимодальних терміналів в річкових портах вздовж Дунаю та
його судноплавних притоків, щоб пов’язати внутрішні водні шляхи із залізничним та автомобільним транспортом.
 Впровадити гармонізовану Річкову інформаційну систему ( RiverInformationServices
(RIS)) на Дунаї та його судноплавних притоках а гарантувати міжнародний обмін даними
РІС передбачувано до 2015 р.
 Вирішити проблему скорочення кваліфікованого персоналу а гармонізацію освітніх стандартів в сфері внутрішнього судноплавства в Дунайському регіоні до 2020 р., беручи до
уваги соціальний вимір відповідних заходів.
Ключовими цілями у сфері розвитку залізниці, автошляхів та авіасполучення визначені
(EUSDR Priority Area 1b):
 Впровадження конкурентоздатного пасажирського залізничного сполучення між основними містами регіону;
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Впровадження 4-х фрахтових залізничних коридори, що перетинають Дунайський регіон
протягом від 3 до 5 років та можливе включення нового коридору , що пов’язує разом залізничні системи членів та не членів ЄС;
 Розвиток ефективних мультимодальних терміналів в Дунайських річкових портах та сухих портів, щоби зв’язати внутрішні водні шляхи з залізничним та автомобільним транспортом до 2020 р.
Таким чином, пріоритети визначені Стратегією ЄС для Дунайського регіону співпадають
з основними напрямами створення Трансєвропейської транспортної мережі. Виходячи з цього, слід визначити, що участь України у реалізації Дунайської стратегії відкриває додаткові
можливості для інтеграції української транспортної мережі до загальноєвропейської.
Міністерство інфраструктури України визначило наступні пріоритетні проекти, які було
запропоновано включити до переліку «основних» проектів:
І. В рамках пріоритету 1а) :
1) Створення річкових інформаційних служб на українській ділянці р. Дунай
2) Створення інтегрованої системи збору та утилізації відходів суден на українській ділянці р.
Дунай
3) Будівництво автомобільної паромної переправи Ізмаїл (Україна) – Тульча (Румунія) та берегового автомобільного комплексу
4) Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай – Чорне море на українській ділянці
дельти
ІІ. В рамках пріоритету 1б) :
1) Будівництво автомобільної магістралі «Одеса – Рені» (довжина – 261 км) за параметрами
1 категорії з мостовим переходом через Дністровський лиман (довжина – 5709,3 м).
Аналіз запропонованих проектів свідчить про те, що вони здебільшого стосуються національних інтересів України у транспортній сфері і недостатньо узгоджені з інтересами інших
країн Дунайського регіону. Крім того, всі вони стосуються Одеської області, тоді як Закарпатська, Івано-Франківська та Чурнівецька області залишаються поза увагою. Фактично не
представлені пропозиції з розвитку авіаційного та залізничного транспортів.


Загальна характеристика транспортного комплексу
української частини Дунайського регіону
Транспортний комплекс української частини Дунайського регіону (Закарпатська, ІваноФранківська, Чернівецька та Одеська області) характеризується наступними чинниками:
 розвиненою мережею автомобільних шляхів. Через територіюукраїнської частини Дунайського регіону проходять європейські автомобільні маршрути класу А: Е50 (Брест –
Париж – Нюрнберг – Пряшів – Ужгород – Мукачеве – Тернопіль – Умань – Дніпропетровськ – Донецьк – Ростов-на-Дону – Махачкала), Е81(Ужгород – Мукачеве – КлужНапока – Сібіу – Бухарест – Констанца), Е58 (Відень – Братислава – Ужгород – Сучава –
Ясси – Кишинів – Тирасполь – Одеса – Микалаїв – Херсон – Мелітополь – Бердянськ –
Маріуполь – Ростов-на-Дону), Е85 (Клайпеда – Слонім – Луцьк – Тернопіль – Чернівці –
Сучава – Бухарест – Габрово – Едірне – Александруполіс), Е87 (Одеса – Рені – Галац –
Бреїла – Констанца – Варна – Бургас – Ізмір – Анталія) та Е95(Одеса – Київ – СанктПетербург);
 наявність розвиненої мережі автомобільних міжнародних прикордонних переходів: 2 – на
кордоні зі Словаччиною, 5 – на кордоні з Угорщиною, 3 – на кордоны з Румунією, 12 – на
кордоні з Республікою Молдова;
 розгалуженою мережею залізничних колій. Зокрема, через українську частину Дунайського регіону проходять важливі залізничні магістралі Київ–Козятин – Жмеринка – Одеса
та Київ – Фастів – Козятин – Здолбунів – Львів – Чоп.
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наявність залізничних міжнародних прикордонних переходів. 2 – на кордоні зі Словаччиною, 2 – на кордоні з Угорщиною, 4 – на кордоні з Румунією, 7 – на кордоні з Республікою
Молдова;
авіаційні сполучення представлені 5 міжнародними аеропортами (Ужгород, ІваноФранківськ, Чернівці, Одеса, Ізмаїл);
розвинений морегосподарський комплекс в Одеській області, який включає в себе вісім
морських торговельних портів (Южний, Одеса, Іллічівськ, Білгород-Дністровський, Рені,
Ізмаїл та Усть-Дунайськ), з яких безпосередньо на Дунаї розташовані три порти – Рені,
Ізмаїл та Усть-Дунайськ. На долю морських портів Одеської області припадає близько
70% всього вантажообороту українських портів.
за останні роки активно розвиваються сучасні засоби комунікації.
Водночас існують певні проблеми функціонування та розвитку транспортного комплексу;
області значно відрізняються одна від одної протяжністю та щільністю автомобільних та
залізничних шляхів. При середньоукраїнському показникові 275 км на 1000 кв км, в Чернівецькій, Івано-Франківській областях він вищий за середній і складає відповідно 355 та
296 км на 1000 кв км, в той час, як у Закарпаській та Одеській він менше ніж у середньому по Україні – відповідно 259 та 249 км на 1000 кв км. Так само при середній щільності
залізничних колій по Україні 37 км на 1000 кв км, Закарпатська область має вищу за середню щільність – 47 км на 1000 кв км, в той час як Івано-Франківська та Одеська – 34,5
та 32,9 км.
основною проблемою автомобільного транспорту залишається незадовільний стан автомобільних шляхів, мостів та придорожньої інфраструктури;
скорочується кількість міжнародних поїздів. Якщо раніш Україна мала пасажирське безпересадкове сполучення п’ятнадцятьма країнами Європи, серед яких одинадцять країн
Дунайського басейну (Німеччина, Австрія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Словенія, Сербія, Чорногорія, Болгарія і Румунія), то наразі лише з шістьма, яких п’ять – країни Дунайського басейну (Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Сербія), а також з
Одеси ходить потяг на Кишинів. Залізничне пасажирське сполучення з країнами Європи
з Одеси здійснюється через Київ (крім Молдови);
відбулося погіршення залізничного сполучення між обласними центрами української частини Дунайського регіону;
найважливішою проблемою для України при її інтеграції у європейську єдину залізничну
систему є звуження ширини української залізничної колії (1524 мм) до європейського
зразка (1435 мм), як у сусідніх Угорщині, Словаччині та Румунії. Зараз на кордоні з цими
державами існують складні системи переведення локомотивів і рухомого складу поїздів з
колії на колію, що значно знижує ефективність роботи залізничного транспорту.
високий рівень зношеності рухомого складу, залізничної колії та інфраструктури;
транзитне значення портів зменшується через недосконалість тарифно-митної політики
портів;
низькою залишається рівень інтермодальності портів, особливо дунайських, не розвинута транспортна інфраструктура в портах та під’їзних шляхах;
продовжується скорочення чисельності національного торговельного флоту. Якщо за
даними UNCTAD на 1 січня 1993 р. сукупний дедвейт торговельного флоту України нараховував 6,177 млн тонн (враховувалися судна місткістю 100 та більше реєстрових
тонн), а доля українського флоту у світовому торговельному флоті складала 0,9 % (25
місце у рейтингу найпотужніших морських країн світу), у 1996 році – 4,849 млн тонн (24
місце та 0,71% у світовому торговельному флоті) то станом на початок 2014 р. доля
українських суден складала 0,184%.
потужності аеропортів використовуються не на повну потужність, аеропорт Ізмаїл взагалі
законсервовано рішенням Одеської обласної ради;
майже відсутнє авіаційне сполучення з іншими містами України.
авіаційне сполучення з іншими країнами є нерегулярним, суттєва питома вага належить
чартерним рейсам;
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низькою залишається пропускна спроможність аеропортів, а висока вартість перевезень
на внутрішніх авіалініях, що зменшує конкурентоспроможність авіаперевезень порівняно
з іншими видами транспорту;
нерівномірний розвиток систем зв’язку. Якщо Одеська область знаходиться на другому
місті в державі (після м.Київ) як рівнем забезпеченості населення доступу до мережі Інтернет (57,3 на 100 осіб) та рівнем забезпеченості широкосмугового доступу (13,5 на 100
осіб), то Закарпатська область займає за цим показником передостаннє місце (відповідно 5,0 та 4,8 на 100 осіб). Не кращі показники і у Івано-Франківської (відповідно 5,5 та 5,4
на 100 осіб) та Чернівецькій (6,0 та 5,8 на 100 осіб). Так само Одеська область при середній забезпеченості по Україні мобільним зв’язком 143,5 на 100 осіб, знаходиться серед
лідерів за рівнем забезпеченості мобільним зв’язком (152,2 на 100 осіб) та основними
телефонними апаратами, в той час як Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька
область мають показник нижче середнього. Низьким залишається рівень охоплення мобільним зв’язком та Інтернетом сільських та гірських районів.
Перспективи розвитку транспортного комплексу
української частини Дунайського регіону

Українська частина Дунайського регіону має значний транспортний та транзитний потенціал. Водночас, слід відзначити нерівномірність його окремих компонентів. Тому пропонується виділити два субрегіони, які в силу властивостей рельєфу, історичних особливостей розбудови транспортної мережі: Карпатський, який об’єднує Закарпатську, Івано-Франківську та
Чернівецьку та Нижньодунайський, представлений Одеською областю.
Карпатський субрегіон
Карпатський регіон внаслідок свого вигідного географічного розташування – на виході у
Тисянську і Дунайську низовини та державних кордонів України з Угорщиною, Словаччиною
та Румунією – має низку геоекономічних конкурентних переваг. Регіон здавна використовується у плані забезпечення транспортних залізничних і автомобільних вантажних і пасажирських перевезень, а також – транзиту енергоносіїв через магістральні трубопровідні системи
та лінії електропередач до країн Східної, Центральної та Південно-Східної Європи.
Разом з тим, складний рельєф – наявність численних природних перешкод (гори, річки) і,
як наслідок, значної частини штучних споруд, ускладнюють розвиток транспортної інфраструктури.
З трьох областей лише транспортна мережа Закарпатської області включена до складу
міжнародних транспортних коридорів (міжнародний коридор №5 (критський), коридори РейнДунай та Середиземноморський мережі, що створюються в рамках нової інфраструктурної
політики ЄС).
Ефективне використання потенціалу Карпатського субрегіону найбільш перспективно
здійснювати відповідно до пріоритету 1b (EUSDR PriorityArea 1b): автомобільні і залізничні
транспортні перевезення.
Автомобільний транспорт та автотранспортна інфраструктураКарпатського субрегіону має розгалужену мережу автомобільних шляхів. Через його територію проходять європейські автомобільні маршрути класу А: Е50 (Брест – Париж – Нюрнберг – Пряшів – Ужгород
– Мукачів – Тернопіль – Умань – Дніпропетровськ – Донецьк – Ростов-на-Дону – Махачкала),
Е81(Ужгород – Мукачеве – Клуж-Напока – Сібіу – Бухарест – Констанца), Е58 (Відень – Братислава – Ужгород – Сучава – Ясси – Кишинів – Тирасполь – Одеса – Миколаїв – Херсон –
Мелітополь – Бердянськ – Маріуполь – Ростов-на-Дону), Е85 (Клайпеда – Слонім – Луцьк –
Тернопіль – Чернівці – Сучава – Бухарест – Габрово – Едірне – Александруполіс).
Обласні центри пов’язані між собою мережею національних автомобільних доріг Н-09:
Мукачеве – Рахів – Богородчани– Івано-Франківськ– Рогатин– Львів та Н-10: Стрий – ІваноФранківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів).
Лідером за розвиненістю автомобільної інфраструктури є Чернівецька область. По території області проходить 2874,7км автомобільних доріг загального користування, із них
державногозначення - 400,5 км (щільність мережі автомобільних доріг державного значення
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складає 14,2% (середній показник по Україні – 8%), із них міжнародні –81,7 км, національні –
117,4км, регіональні– 201,4 км. Протяжність автодоріг місцевого значення– 2468,0 км. 47,65%
від усіє довжини доріг загального користування області (або 1355 км) мають V технічну категорію, з них територіальних 147 км; протяжність ґрунтових доріг в межах області складає 5,8
км, або 0,2% від загальної протяжності доріг в межах області.
Щільність автодоріг загального користування по території Чернівецької області складає
361,3 км на 1000 кв км, що більше середнього показника щільності автодоріг загального користування по Україні в 1,3 рази.
Міжнародна дорога М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест) співпадає з ділянкою траси європейської автомобільної дороги Е-85, яка в межах області має в основному ІІ технічну категорію, але також є ділянки V технічної категорії, що
значно зменшує пропускну спроможність цієї магістралі та негативно впливає на умови безпеки руху. На міжнародній автодорозі М-19 Доманове (на Брест)– Ковель– ЧернівціТереблече (на Бухарест) в районі населеного пункту Мамаївці зосереджуються значні транспортні потоки - до 30 тис. фізичних автомобілів/на добу); дорога І-ІІ технічних категорій.
Дорога М-19 входить до міжнародного транспортного коридору Балтійське море-Чорне
море (Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль – Чернівці – Порубне/Мамалига).По території області проходять також дороги національні і регіональні державного значення:
 Н-03 – Житомир – Чернівці, протяжність складає 60,0 км;
 Н-10 – Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів), протяжність складає 57,4км;
 Р-62 – Від автомобільної дороги Р-24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці,
протяжність 70,9 км;
 Р-63– Від автомобільний дороги Н-03 (Данківці) – Вартиківці – контрольно-пропускний
пункт “Сокиряни”, протяжність 130,5км.
Закарпатська область також має розвинену мережу автошляхів. Загальна довжина автодоріг загального користування - 3347,8 км, з яких міжнародні дороги – 314,7 км (М-06 Київ –
Чоп, М-08 Обхід м.Ужгорода – КПП”Ужгород”, М-23 Берегово – Виноградів – В.Копаня, М-24
Мукачево – Берегово – КПП”Лужанка”, М-25 КПП”Соломоново” – В.Добронь – Яноші з
під”їздом до КПП” Косини”, М-26 КПП”Вилок” – Вилок – Неветленфолу – КПП”Дяково”).
Протяжність національних автодоріг складає 295,1 км:
 Н-09 Мукачево– Рахів– Богородчани– Івано-Франківськ– Рогатин– Бібрка– Львів, протяжність 207,2 км;
 Н-13 Львів–Самбір– Ужгород, протяжність 87,9 км.
Було здійснено реконструкцію автомобільної дороги Київ – Чоп (транспортний коридор
№5 (Трієст – Любляна – Будапешт – Братислава – Ужгород – Львів), яка наближається до
міжнародних стандартів комплексного обслуговування зовнішньоторгівельних і транзитних
вантажів.
Особливість закарпатських автодоріг у тому, що 62% з них знаходяться в гірській місцевості, 55% розташовані у безпосередній близькості до річок. На шляхах загального користування знаходяться 26 гірських перевалів.
Протяжність автомобільних доріг загального користування на території ІваноФранківської області складає 4172,6 км, у їх числі державного значення 1214,4 км ( з них
міжнародних 33,1 км) та місцевого значення – 2958,2 км.
Івано-Франківська область розташована не перетині трьох національних шляхів Н-18,
Н-09 та Н-10. Всі Н-шляхи з’єднані з європейським автошляхом Е50, який проходить на півночі області (Франція – Російська Федерація). Поруч проходять таож транспортні магістралі
Е40 (Венеція – Київ) та Е85 (Балтійське море – Чорне море).
Особливістю мережі автомобільних доріг Івано-Францівської області є велика протяжність автомобільних доріг, які знаходяться у гірських районах області (1320,7 км), що складає
31,7 відсотків від загальної кількості.
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За період з 2006 року по 2012 рік на автомобільних дорогах загального користування області перебудовано та введено в експлуатацію 10 мостів загальною довжиною 566 пог м (в
тому числі 2 великих мости: на автомобільних дорогах Стрий – Чернівці – Мамалига, (с. Боднарів Тисменицького району) довжиною 127 пог м і Татарів – Кам’янець – Подільський, км
109+802 (м. Коломия) довжиною 169 пог м.) У 2010 році в Івано-Франківську відкрито новозбудоване приміщення автовокзалу, що дозволило суттєво підвищити якість надання транспортних та інформаційних послуг для мешканців і гостей області.
Внаслідок стихійного лиха, що сталося в липні липня 2008 року, на автомобільних дорогах загального користування в області було зруйновано та пошкоджено 635 км доріг, 144 мостових переходи та інше облаштування. Досі на автомобільних дорогах загального користування області незавершеними залишаються 33 об’єкти будівництва та капітального ремонту, з них 20 мостів (17 на автодорогах місцевого значення).
Основними проблемами автотранспортної інфраструктури Карпатського субрегіону є наступні:
 незадовільний стан автодорожнього покриття переважної більшості автошляхів, який характеризується високим рівнем зношеності. Зокрема, в Івано-Франківській області нараховується споруд, на яких не проводились реконструкція та капітальний ремонт: до 30 років
- 1075 шт., загальною довжиною 24438 м.п. більше 30 років – 109 шт., загальною довжиною 2089 м.п.
 розгалуження дороги Київ – Чоп має лише на 2 прикордонні переходи – у Чопі (напрямок
на Угорщину) та в Ужгороді (напрямок на Словаччину), тоді як більше 10 інших прикордонних переходів, у т.ч. в напрямку на Румунію (Дяково), залишились без облаштування і
ремонту. Це суттєво погіршує конкурентоспроможність транспортної системи через Закарпаття;
 питома вага штучних споруд на дорогах більш як у 2 рази вища за середню по Україні. Більшість мостів (близько 70 %) побудовано в період до 1970 року, тобто за старими нормативами і не відповідають сучасним вимогам.

Рис. 8. Прикордонне автомобільне сполучення між областями України,
що охопленні Дунайською стратегіею.
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Залізничний транспорт представлений мережею залізниць, частина з яких є ланками
міжнародних транспортних коридорів. Зокрема, дільниця Чоп-Львів є частиною міжнародного
транспортного коридору № 5 (критський). особливою проблемою при облаштуванні міжнародного транспортного коридору №5 є одноколійний Бескидський тунель, який побудовано в
1886 році і технічний стан якого незадовільний незадовільний. Тунель обмежує швидкість
руху поїздів, пропускну та перевізну спроможність всього коридору, перешкоджає зростанню
обсягів перевезень. Подальше погіршення його стану може призвести до повного припинення руху поїздів цим напрямком.
У 2013 році розпочато будівництво паралельного залізничного тунелю на гірському перевалі поблизу станції Бескид, що дозволить з часом не лише відремонтувати існуючий аварійний тунель, але й збільшити пропускну здатність залізниці на цій гірській ділянці.
Впродовж останніх 15-20 років відбувався фактично занепад створених ще за часів
СРСР потужностей залізничної колійно-перевантажувальної інфраструктури у місті Чоп та
поблизу станції Батєво внаслідок суттєвого зменшення вантажопотоків та, відповідно, вкладень в інфраструктуру.

Рис. 9. Прикордонне залізничне сполучення через області України,
що охопленні Дунайською стратегіею.
До 1980 року за цими маршрутами (незважаючи на перевалку між коліями 1435 і 1520
мм при перетині кордонів СРСР) успішно курсували потяги Софія – Берлін і Варшава – Бухарест, та вже за часів незалежності України: Софія - Москва, Москва – Варна (Бургас), Київ –
Стамбул, Санкт-Петербург – Софія, Мінськ –Варна.
Експлуатаційна довжина залізниці загального користування в області на 01.01.2009 скоротилась до 398 км з щільністю залізничної мережі – 55 км/тис.кв.км. (середній показник
щільності по Україні 36,5 км/тис.кв.км). На території Чернівецької області розташовані залізничні вузли: Чернівці, Ларга, Окниця, Стефанешти, Лужани. За характером роботи станції є:
Чернівці - дільничною, Вадул-Сірет – вантажною, Ларга та Мамалига – передаточними міждержавними.
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Область перетинають у двох напрямках магістральні залізничні лінії: Коломия – Чернівці
– Ларга – Очниця, яка обслуговує місцеві перевезення та розвантажує основних хід на Чоп,
та Тернопіль – Чернівці– Держкордон, що забезпечує міжнародні зв’язки з Румунією і є дублером основного напрямку на Унгени.
На перетині цих ліній розташований залізничний вузол Чернівці, що працює на три напрямки.
До основних проблем залізничного транспорту відносяться наступні:
 Значна частина залізничних вокзалів у містах та селищах Закарпаття характеризуються
тривалим занепадом будівель і відсутність в них сучасного комфорту і благоустрою території та інфраструктури для пасажирів і туристів (Рахів, Солотвино, Тячів, Хуст, Виноградів, Королево, Берегово, Батєво, Перечин, Великий Березний та ін.). Це суттєво стримує
як розвиток залізничної галузі, так і туризму в регіоні.
 Існує проблема низької економічної ефективності утримання і експлуатації ділянки залізничного сполучення Яремча – Ясіня – Рахів, яка проходить в найвисокогірнішій частині
Українських Карпат і фактично є не закільцьована з внутрішньою мережею залізниць на
Закарпатті (через розрив сполучення внаслідок проходження залізничної гілки Рахів – Солотвино через територію Румунії).
Авіаційний транспорт представлений міжнародними аеропортами Ужгород, ІваноФранківськ, Чернівці.
Міжнародний аеропорт «Ужгород» (м.Ужгород) IVкласу «Г» може приймати повітряні судна Ан-12, 24, 26, 32, Як-40, 42, Іл-18. В інфраструктуру аеропорту входять один термінал та
асфальтована злітно-посадкова смуга довжиною 2038 та шириною 40 м. Регулярно виконується рейс «Ужгород-Київ-Ужгород».
Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» належить до аеропортів класу "Б". Має аеродром із злітно-посадковою смугою завдовжки 2500 м, обладнаний для прийому і обслуговування літаків по першій категорії ІКАО, зокрема таких, як Боїнг-767, Іл-62, Ту-154, Іл-76, Ту134, Як-42 і класами нижче, а також гвинтокрилів всіх типів. На даний час з аеропорту виконуються регулярні авіарейси на Київ, чартерні міжнародні рейси. Аеропорт здійснює функції
„запасного” для міст Львова, Чернівець, Борисполя.
В Івано-Франківській області розташовані летовища місцевого значення, а саме у містах
Коломия, Снятин, Городенка, які можна в перспективі використовувати у туристичних цілях.
Міжнародний аеропорт «Чернівці» має аеродром із асфальтобетонною злітнопосадковою смугою 2216 м в довжину і 42 м в ширину. Може приймати літаки типу Ан-12, Як42 та Ту-134 вагою до 75 т.
Виконуються регулярні до м.Київ та Тімішоара (Румунія), яка є вузлом компанії
«Carpatair», з якого можна потрапити у будь яку точку Європи. Здійснюються також чартерні
авіарейси в країни Європи та Азії.
Перспективи розвитку транспортного комплексу Карпатського субрегіону
Підготовлено проектну пропозицію «Відновлення і подальший розвиток транзитного потенціалу України між основними вузлами Пан-європейської транспортної мережі (TEN-T)»
включено до офіційних українських ініціатив щодо Стратегії ЄС для Дунайського регіону (EUSDR). Наглядовим комітетом EUSDR за пріоритетним напрямом 1b «Залізниці, автошляхи
та авіасполучення», куди входять представники 14 країн, надано Рекомендаційного листа
щодо фінансування цього проекту.
Ця проектна пропозиція відповідає вимогам Засобу єднання Європи (Connecting Europe
Facility - CEF), направленого Єврокомісією 19.10.2011 до Парламенту і Ради ЄС: «Деякі з інфраструктурних проектів, у яких зацікавлений Євросоюз, можуть вимагати поєднання та проходити через сусідні країни, ті, що знаходяться в стадії приєднання до ЄС, та інші треті країни. Засіб єднання Європи (CEF) повинен запропонувати спрощені можливості для поєднання
і фінансування цієї інфраструктури з тим, щоб забезпечити узгодженість між внутрішніми і
зовнішніми інструментами бюджету ЄС».
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Зважуючи на відповідність цієї ініціативи положенням Угоди про асоціацію України з ЄС у
сфері економічного і галузевого співробітництва, зокрема глави 6 «Транспорт» і 27 «Прикордонне і регіональне співробітництво», за дорученням Кабінету Міністрів України на спільне
звернення керівників обласних адміністрацій та регіональних рад Чернівецької, Львівської та
Івано-Франківської областей, підготовлено листа Міністерства інфраструктури України до Міністерств транспорту Польщі та Румунії з проханням висловити бачення можливості спільної
розробки техніко-економічного обґрунтування (Feasibility Study) реалізації зазначеного проекту за підтримки ЄС.
У зазначеному листі викладено наступні пропозиції щодо використання авто залізничних
шляхів сполучень на території України для забезпечення вантажопасажирського транзиту
між країнами ЄС.
1. Автодорожні перевезення.
Забезпечення транзиту вантажних і пасажирських потоків по території Румунії за напрямками
 автодорогою Е-85 з Болгарії, Туреччини, Греції та інших країн Середземномор’я через Бухарест на Роман – Сучаву;
 автодорогою Е-58 з Угорщини і Сербії через Клуж-Напоку – Бистрицю від Галацу – Яс;
 через міжнародні автомобільні пункти пропуску (МАПП) на українсько-румунському кордоні: «Порубне», а також «Дяківці» та «Красноїльськ» (які мають бути розбудовані за новим
великомасштабним проектом Спільної операційної програми ЄС «Румунія – Україна – Республіка Молдова») територією України до МАПП на українсько-польському кордоні: «Медика», «Рава-Руська» і «Краковець».
Для цього мають використовуватись наступні українські автошляхи:
1.1. Від вищезгаданих МАПП на українсько-румунському кордоні – проїзд до окружної автодороги м. Чернівців – проїзд до окружної дороги м. Коломиї – проїзд до окружної дороги
м. Івано-Франківська – проїзд до окружної автодороги м. Львова: a) через Рогатин: b) через
Калуш- Стрий – проїзд до вищезазначених МАПП на українсько-польському кордоні.
1.2. Від вищезазначених МАПП на українсько-румунському кордоні – проїзд до окружної
автодороги м. Чернівців – проїзд до окружної дороги м. Тернополя – проїзд до окружної дороги м. Львова – проїзд до вищезгаданих МАПП на українсько-польському кордоні.
На території Польщі ці автотранспортні потоки далі слідують за напрямами:
Жешув – Краків – Вроцлав;
Люблін – Варшава.
2. Залізничні перевезення.
Вантажні і пасажирські потоки, що слідують у Румунії за напрямками AGTC (Європейська
угода з важливих міжнародних комбінованих транспортних ліній та пов’язаних з ними систем
-1991 р.):
C-E 851 Пашкань – Сучава – Вадул – Cірет (– Вікшань);
C-E 95 з Болгарії, Туреччини та Греції через Віделе – Джурджу (– Русе) – Бухарест –
Плоєшть – Бузеу – Пашкань та від Яс;
C-E 560 Галац – Бузеу;
C 54/1 з Угорщини і Сербії та по C-E 66 від Адріатичного узбережжя через Біхор(Бихаркерештеш) – Єпіскопію – Орадю – Клуж-Напоку – Деж – Сальву – Сучаву.
перетинають українсько-румунській кордон через основний міжнародний залізничний
пункт пропуску (МЗПП) «Вадул-Сірет – Вікшань» та слідують по діючих українських залізничних коліях за напрямом C-E 851 Вадул-Сірет (– Вікшань) – Львів через станції: Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Ходорів (або Калуш – Стрий) – Львів
до основних МЗПП на українсько-польському кордоні «Мостиска» і «Рава-Руська».
Від зазначених МЗПП на українсько-польському кордоні ці вантажопасажирські потоки
далі слідують територією Польщі по AGTC напрямках:
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С-Е 28 Люблін – Варшава до Балтійського узбережжя;
С-Е 30 Медика – Пшемишль – Краков – Катовіце – Вроцлав – Згоржелець у бік Західної
Європи.
Нижньодунайський субрегіон
Транспортний комплекс Українського Придунав’я є складовою транспортного комплексу
Одеської області, який включає в себе 8 морських торговельних портів, 2 міжнародні аеропорти, розвинену мережу автомобільних та залізничних шляхів.
Однією з ключових проблем Одеської області є наявність природної межі у вигляді Дністровського лиману, який відділяє Придунайський регіон від України. Внаслідок чого автомобільне сполучення здійснюється за двома напрямами – або залізничним мостом через Дністровський лиман, або через ділянку автотраси, яка проходить через молдавську територію в
районі села Паланка. Подібні ж проблеми існують і у залізничному сполученні, яке здійснюється залізничним мостом через Дністровський лиман або через територію Республіки Молдова.
Автомобільний транспорт та автотранспортна інфраструктура. Протяжність мережі
автомобільних доріг загального користування Одеської області становить 8287 км, у тому
числі державного значення 776,5 км. Тверде покриття мають 8061,2 км (97,35%) доріг. Щільність автомобільних шляхів на 1000 кв. м становить 248,8 км, при середньому рівні по Україні
– 281км.
Протяжність доріг на 1000 чоловік населення в області становить 3,47 км, при середньому показнику по Україні – 3,36 км. Понад чверть автошляхів розташовані у межах населених
пунктів. Протягом останніх років дорожня мережа області залишалась майже незмінною.
Безпосередньо через Придунайський регіон проходить міжнародна автодорога М-15
Одеса-Рені (частина європейського автошляху Е87) протяжністю 289,4 км, яка поєднує Придунав’я з транспортною мережею України, зокрема, з міжнародною автодорогою М-05 Одеса-Київ. В цілому на Придунайський регіон припадає 36,5% протяжності міжнародних автодоріг, що проходять територією Одеської області. До мережі автодоріг входять також регіональні дороги Р-70 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші протяжністю 96,9 км та Р-72
КПП «Староказаче» – Білгород-Дністровський протяжністю 32,4 км. Інші дороги територіального значення: обласні та районні.
Як вже зазначалося, головною проблемою Придунайського регіону є наявність в нього
природньої межі у вигляді Дністровського лиману, яка ускладнює його транспортне сполучення із іншою частиною України.
Іншою проблемою є стан автодорожнього покриття переважної більшості автошляхів,
який характеризується високим рівнем зношеності, що впливає не лише на швидкість транспортування вантажів та пасажирів, але й значно ускладнює доступність низки населених пунктів.
Протягом останніх десяти років були здійснені безуспішні спроби вирішити питання щодо
реконструкції автотраси Одеса-Рені, або побудови її нової ділянки. 20 липня 2011 р. Кабінет
Міністрів своїм розпорядженням затвердив техніко-економічне обґрунтування будівництва
ділянки автомобільної дороги державного значення Одеса - Рені (на Бухарест)за новим напрямком "Одеса - Овідіополь - Білгород-Дністровський - Монаші" з мостовим переходом через Дністровський лиман. Ним передбачається побудова ділянки автотраси довжиною 81 км
та мостового переходу протяжністю 5,7 км. Однак далі затвердження ТЕО справа не пішла.
20 листопада 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про схвалення Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про
відкриття міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон для
поромного, пасажирського та вантажного сполучення між населеними пунктами Орлівка
(Україна) – Ісакча (Румунія)».
У липні 2015 р. під час візиту Президентів України та Болгарії до Одеської області Президент України Петро Порошенко наголосив що Україна і Болгарія будуть спільно працювати
над реконструкцією автотраси Одеса-Болград-Рені.
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Залізничний транспорт представлений мережею залізниць, частина з яких є ланками
міжнародних транспортних коридорів. Міжнародний транспортний коридор № 9 (критський):
 двоколійна електрифікована дільниця Одеса – Роздільна – Жмеринка;
 двоколійна електрифікована дільниця Кучурган – Роздільна - Жмеринка;
 одноколійна дільниця Ізмаїл-Одеса, електрифікована на дільниці Білгород-Дністровський
- Одеса.










Транспортний коридор TRACECA:
залізничний поромний комплекс Іллічівськ.
До ключових проблем залізничного транспорту в Одеській області відносяться наступні:
низька швидкість руху, яка не відповідає вимогами Міжнародного союзу залізниць (100
км/год для вантажних поїздів та 120 км/год - для пасажирських). Долаючи на окремих ділянках до 80 км/год, вантажні поїзди мають середню маршрутну швидкість руху по Одеській залізниці всього 34,4 км/год. Найбільші обмеження руху на одноколійній дільниці
Одеса - Ізмаїл 288 км (з яких 197 не електрифіковані). Дільниця характеризується значною кількістю штучних споруд та незадовільним станом колії. Середня швидкість руху на
дільниці Одеса - Білгород-Дністровський – 32,9 км/год, на дільниці БілгородДністровський – Ізмаїл – 26,9 км/год;
стан пасажирських перевезень не відповідає європейським стандартам не тільки за
швидкістю руху, але й за якістю обслуговування пасажирів, комфортабельністю. Міжнародне сполучення Одеської області здійснюється через Київ. Погіршилося пасажирське
залізничне сполучення Одеси і Українського Придунав’я, пасажирський потяг ОдесаІзмаїл курсує 4 рази на тиждень і тривалість поїздки 6 год 36 хв;
у структурі обороту вагонів найбільшу питому вагу мають простої на прикордонних (Рені,
Кучургани, Ковбасна) та припортових станціях. Скорочення часу затримки поїздів під час
проведення прикордонних та митних процедур на прикордонних переходах істотно впливає на прискорення перевезень міжнародними транспортними коридорами.
сучасний стан станційного господарства свідчить про недостатній його розвиток, що визначає незадовільну якість технічного й комерційного обслуговування перевезень;
порт Рені не має прямого залізничного сполучення з мережею залізниць України, внаслідок чого перевезення вантажів здійснюються транзитом через Молдавську залізницю,
що збільшує вартість доставки вантажів. Дільниця, через яку здійснюється транзит вантажів на порт Рені, проходить через територію невизнаної Придністровської Молдавської
Республіки, що у випадку загострення політичної ситуації може вплинути на регулярність
перевезень. У вересні 2005 р. Республіка Молдова завершила будівництво залізничної
дільниці Ревака-Кайнари (довжина 42 км), а у серпні 2008 р. була введена в експлуатацію залізниця Кагул-Джурджулешть (довжина 52 км). Слід відзначити, що у 2000 р. за ініціативою Одеської залізниці було демонтовано залізничну дільницю Басарабяске (Молдова) – Березино (Україна) довжиною 22,7 км (з них 2,2 км проходить територією Молдови, а 20,5 км – територією України) через відсутність руху за даним напрямом. Однак саме ця дільниця дозволяла здійснювати транспортування вантажів в обхід Придністров’я.

Морегосподарський комплекс. Безпосередньо в Придунайському регіоні розташовані
та працюють наступні підприємства транспортної галузі: приватне акціонерне товариство
«Українське Дунайське пароплавство»; Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт»; Державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт»; Державне підприємство «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ»; філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» у портах Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ; 2 судноремонтних заводи. До складу ПрАТ «УДП» входить Кілійській суднобудівельносудноремонтний завод, розташований у м.Кілія, як відокремлений підрозділ. У транспортному вузлі регіону здійснюється передача та розподіл вантажів між різними видами транспорту.
Крім того, працюють середні та вищі навчальні заклади морської та річкової спеціалізації, тренажерні центри з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців флоту – матросів, обслуговуючого персоналу (працівників камбузу, офіціантів, барменів та ін.), суднових механіків та судноводіїв.
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Приватне акціонерне товариство «Українське Дунайське пароплавство» виробляє 25%
транспортної продукції на протязі 2400 км від гирла Дунаю до порту Кельхайм (Німеччина), а
після відкриття системи каналів Рейн-Майн-Дунай судна УДП можуть здійснювати перевезення до портів Північного моря. Флот УДП нараховує близько 600 суден. Пасажирський
флот компанії здійснює туристичні круїзи від верхів’я Дунаю до його гирла.
У структурі вантажообороту Ізмаїльського порту переважають сипучі (вугілля, руда) та
тарно-штучні (чорні метали, металопрокат) експортні та транзитні вантажі. У структурі Ренійського порту – експортні та транзитні сипучі (зерно, хімічні вантажі) та наливні – транзитні
або єкспортні нафтопродукти.
Усть-Дунайський порт, який був створений наприкінці 1970-х років для обслуговування
ліхтеровозної системи перевезень, на даний час значно скоротив обсяги свої роботи і обробляє експортні сипучі вантажі та зерно.
В цілому три дунайських порти мають 63 причали довжиною майже 14 км і можуть приймати судна осадкою до 6 метрів.
Одним з важливих елементів інфраструктури є глибоководний судновий хід Дунай-Чорне
море через гирло Бистре. Головна перевага ГСХ, окрім конкурентоспроможних тарифів, полягає в можливості двостороннього руху суден у цілодобовому режимі протягом усього року.
Система управління безпечним рухом суден відповідає стандартам Євросоюзу та іншим міжнародним нормам.
Можна констатувати факт, що потенціал розвитку дунайського судноплавства зберігається та потребує певної уваги для його реалізації. Враховуючи експортно-орієнтовану модель економіки України і географічне розташування українського Придунав’я, на транспортні
підприємства цього регіону великий вплив мають економічні показники діяльності іноземних
підприємств країн, Європи, зорієнтованих на залучення експортних вантажів з України.
Дати повну характеристику поточного стану ринку українського сектору дунайських перевезень заважає відсутність встановленої системи спостережень та остаточного рішення на
рівні міжнародних організацій, які здійснюють спостереження за ринком внутрішнього судноплавства. Центральна комісія з судноплавства по Рейну (ЦКСР), Директорат з мобільності та
транспорту DGMove Єврокомісії та Дунайська Комісія 2 неодноразово підкреслювали необхідність та важливість удосконалення системи спостереження за ринком внутрішнього судноплавства для зміцнення його позицій у загальній системі європейського транспорту 3. Існують різні думки та пропозиції з даного питання. Зокрема вважається за доцільне досягнення
більшої інформативності про стан ринку та більшої реалістичності прогнозів його розвитку за
рахунок систематичного відображення:
 напрямків та прогнозів розвитку основних секторів економіки, які близькі до внутрішніх водних шляхів;
 прогнозів фрахтового ринку, питань фінансування будівництва нових суден, в тому числі
питань створення спеціалізованих фінансових інститутів;
 тенденцій розвитку флоту, в тому числі для малих річок та перевезень «ріка-море»;
 перспективв питаннях комплектації, підвищення кваліфікації та компетентності плавскладу (екіпажу та персоналу).
Значна робота зі створення та удосконалення системи спостереження за ринком дунайських перевезень ведеться в Дунайській Комісії за напрямками: характеристика актуальних
судноплавних умов на Дунаї; оперативне спостереження за рухом флоту та вантажопотоками; показники ефективності дунайського судноплавства.
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Дунайська Комісія, скорочена назва – ДК – міжнародна неурядова організація, створена на підставі
Белградської Конвенції про режим судноплавства на Дунаї 1948 року. Розташована у м. Будапешт,
Угорщина. Членами ДК є 11 придунайських держав – Австрія, Німеччина, Словаччина, Угорщина,
Сербія, Хорватія, Болгарія, Румунія, Молдова, Україна, Російська Федерація. Поточного часу триває
процес перегляду Белградської Конвенції.
3
Доповідь про участь представника Секретаріату Дунайської Комісії у семінарі «Спостереження за
ринком європейського внутрішнього судноплавства (Брюссель, 16 жовтня 2014 року)
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Дослідження в області внутрішнього судноплавства постійно проводяться в рамках численних організацій та проектів. Протягом більш ніж тридцяти років компетентно встановлена
та підтверджена надійність дунайських річкових перевезень з точки зору матеріальнотехнічних вимог, безпеки, якості та кількості одночасного перевезення вантажу 4. За цими факторами, а також за показниками екологічності та впливу на навколишнє середовище внутрішнє судноплавство є конкурентоспроможним у порівнянні із залізницею.
Тим не менше, існують чинники, що стримують потенціал галузі. В першу чергу це гідронавігаційні перешкоди – льодова ситуація, паводкові явища та падіння рівнів води. На жаль,
судноплавні умови не забезпечені на всьому протязі Дунаю на рівні, достатньому для цілорічної навігації із гарантованими прохідними глибинами фарватеру. 2014 рік слід признати
скоріше винятковим в даному плані – гідронавігаційна обстановка на протязі усього 2014 року зберігалася відносно сприятлива: відсутність льодоходу та значного весняного паводку,
незначні періоди падінь рівнів води, не критичні для судноплавства – в комплексі сформували достатньо стабільні умови для роботи річкового флоту на Дунаї без періодів закриття навігації. Судноплавні умови плавання у 2014 році визнаються задовільними 5. Однак так буває
далеко не кожного року, тому зберігається прагнення усіх учасників дунайського судноплавства до цілорічного забезпечення прохідної осадки в 2,5 м, що й було підтверджено та прийнято в тісної співпраці в рамках Дунайської Комісії. На даний час цей рівень не є забезпеченим на більшості критичних ділянок Дунаю, або як їх інше називають – «вузьких» місць. В
даному контексті ситуація на української та спільній українсько-румунській ділянці Дунаю
значно відрізняється від інших ділянок Дунаю: прохідні глибини на неї постійно забезпечені
для річкових суден, але існують декілька перекатів, які перешкоджають руху морських суден
та значно обмежують їх прохідну осадку. Забезпечення навігаційних умов для безпечного
руху морських суден – важливе завдання в умовах розвитку транзитних перевезень з країн
Європи в східному напрямку.
Інша проблема судноплавної галузі – оновлення флоту. В рамках дослідницьких програм
та проектів активно ведеться пошук та розробки концепцій сучасного дунайського судна 6:
якім воно має бути з урахуванням усіх сучасних вимог екологічності та економічності. Існує
також стала тенденція застосування до суден внутрішнього плавання критеріїв та вимог,
встановлених Міжнародною морською організацією (IMO) до морських суден у міжнародному
морському судноплавстві. Прикладом є показники енергетичної ефективності – конструктивний та експлуатаційний індекси енергоефективності EEDI та EEOI 7, які у проектах та розробках розраховують для нових або існуючих суден як показники одночасно енергоефективності
та екологічності. Однак судновласники не поспішають з плануванням та реалізацією власних
програм модернізації та оновлення флоту. Це пов’язане в першу чергу зі слабкою вантажною
базою та достатньо жорсткою конкуренцією, як наслідок – низькі рівні фрахтових ставок та
відсутність достатнього прибутку. Оскільки, в сучасних умовах національного транспортного
ринку тарифи на всі послуги основної діяльності портів та терміналів є регульованими державою, збільшення їх доходної частини можливе лише за рахунок залучення додаткових обсягів вантажів.
Таким чином, основні існуючи проблеми міжнародного дунайського судноплавства
сьогодні можуть бути розподілені на дві основні групи – проблеми забезпечення навігаційних умов та прохідних глибин та проблеми оновлення дунайського флоту. При цьому про6F

7F

8F

9F

4
5
6

7

За матеріалами семінару «DanubeontheFlow» (м.Будапешт, 14 жовтня 2014 року, Дунайська Комісія)
Інформація Секретаріату Дунайської Комісії за темою «Спостереження за ринком дунайських перевезень за
2014 рік».
Наприклад: дослідження в рамках Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього міжнародного фонду природи
(WWF-DCP) «EnvironmentallyFriendlyInlandWaterwayShipDesignfortheDanubeRiver», Project №: 9E0726.04,рук.
DejanRadojcic, Республіка Сербія; проект «InnovativeDanubeVessel» – дослідження, проведене PAC 1а (viadonau) від
імені DGREGIO. В рамках проекту «інновації» у розумінні не як самоціль, але як «проект судна краще, ніж існують» за
критеріями енергетичної ефективності, зниження витрат та дружній до довкілля.
Вимоги до індексів енергоефективності EEDI та EEOI встановлені відповідно до РезолюціїІМО MERC.203 (62),
якою уведені поправки доДодатку VIМіжнародної конвенції з попередження забруднення з суден МАРПОЛ щодо
технічних дій зі зменшення викидів парникових газів з суден. Введені в дію з 01 січня 2013 року.
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блеми української судноплавної галузі не дуже відрізняються від зазначених: старіння флоту,
зношення основних фондів для перевантажування вантажів, відсутність достатніх глибин
глибоководного судноплавного ходу Дунай - Чорне море в українській частині дельти
р. Дунаю. Крім того є й інші негативні фактори, які опосередковано мають суттєвий вплив на
економіку регіону в цілому та на судноплавну галузь зокрема – це поганий стан дорожньотранспортної інфраструктури, режим експлуатації автомобільної дороги Одеса - Рені в районі с. Паланка та технології прикордонно-митного оброблення вантажів і обслуговування пасажирів.
Фактично основна номенклатура вантажів, що складають більшість обсягу перевалки, не
відрізняється для портів українського Придунав’я. Даний факт створює умови для створення
досить жорстких внутрішньорегіональних конкурентних відносин за право надання послуг з
вантажопереробки. Внаслідок їхнього низького інвестиційного потенціалу спостерігається
значне зношення технічних засобів, погіршується стан берегової інфраструктури.
Все це в умовах жорсткої економічної конкуренції перешкоджає розвитку транспортного
сектору морських портів та судноплавства в цілому в Дунайському регіоні України. Очевидно,
що сьогодні питання про розвиток транзитного потенціалу України тим більш актуальне у світлі підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, у якій міститься низка положень щодо
роботи підприємств морської та річкової галузі. Наприклад, розділ 7 частини 6 Угоди визначає принципи лібералізації сектора транспортних послуг. Так, у галузі міжнародних морських
перевезень установлюється режим найбільшого сприяння суднам, які ходять під прапорами
України або країн – членів ЄС або ж перебувають в управлінні провайдера послуг, зареєстрованого в цих державах. Це, зокрема, поширюється на такі сфери, як доступ до портів, використання інфраструктури й портових послуг, послуг з обробки морських вантажів, складських послуг.
В грудні 2014 року відбулася чергова Конференція Міністрів транспорту європейських
країн, на якої був представлений підготовлений в рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону, РА1а, у співпраці з проектом NEWADAduo (софінансуємий транснаціональною програмою співпраці у Південно-Східній Європі) Майстер-план з відновлення та обслуговування
фарватеру Дунаю та його судноплавних приток. До Майстер-плану окремим розділом включені характеристики української частини Дунаю, відомості про обслуговування фарватеру та
зазначені 17 критичних місць, які потребують постійної уваги.
В цілому Майстер-план складено як допоміжний документ до Конференції Міністрів транспорту придунайських країн з метою підкреслення національних потреб та короткострокових заходів з метою забезпечення ефективного та дієвого досягнення узгоджених параметрів
інфраструктури внутрішнього водного транспорту вздовж всього Дунаю та його судноплавних
приток.
Лобістський тиск задля реалізації Майстер-плану представляється високим, оскільки
Майстер-план і позитивні перспективи надання сприяння сторонам, що подають заявки на
скорочення кількості відповідних національних вузьких місць, дозволяють розпізнати серед
зацікавлених сторін "настрої перелому на Дунаї". З боку Єврокомісії також вбачається певний потенціал розвитку для регіону, якому надаватиметься сприяння.
Окрему увагу слід приділити питанню попередження забруднення вод Дунаю відходами,
що створюються в результаті внутрішнього судноплавства. В усіх придунайських країнах функціонує система збору та утилізації відходів з суден, в рамках якої створена певна інфраструктура, працюють пункти прийому. Українські дунайські порти – не виключення: працюють
судна-збірники, є станції для збору та утилізації відходів. Але на даний час не можна затверджувати, що система збору та утилізації відходів в українських дунайських портах повністю
інтегрується до європейської системи за низкою критеріїв. Наприклад, рекомендації щодо
сортування та маркування відходів, типи з’єднувальних фланців трубопроводів для прийому
трюмних вод та побутових стоків, наявність схем розміщення пунктів прийому, вимоги щодо
обладнання суден судновими очисними установками та інші технічні питання одночасно із
застосовуваною моделлю фінансування збору та утилізації відходів.
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Виходячи з аналізу, основними стратегічними пріоритетами розвитку морегосподарського комплексу мають стати:
 покращення водної інфраструктури української частини Дунаю та, відповідно, стала робота альтернативного до існуючих конкурентоспроможного глибоководного суднового
ході з виходом в Чорне море;
 створення умов для збільшення обсягів вантажопереробки;
 підвищення рівня безпеки судноплавства в Дунайському морському регіоні;
 створення умов для скоординованого та узгодженого розвитку мультимодальних перевезень через порти українського Дунайського регіону на країни Європи, Чорного та Середземного моря;
 розвиток обслуговуючої інфраструктури, спрощення процедур перетину кордону, створення умов для безперешкодного руху вантажів та пасажирів;
 модернізація флоту для виконання належних умов міжнародних перевезень, забезпечення швидкісного руху, якісного сервісу, гарантій безпеки;
 підвищення конкурентоспроможності послуг, що надаються транспортними підприємствами Придунав’я на зовнішніх ринках;
 концентрації виробничих потужностей з метою збільшення транспортного потенціалу
Придунайського регіону;
 створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку виробничих потужностей портів;
 сприяння здійсненню фундаментальних та прикладних наукових досліджень в сфері
транспортних технологій, розвиток науки та освіти;
 стимулювання переходу до моделі інноваційного розвитку транспортних підприємств
Придунав’я;
 поглиблення акваторії на підхідних каналах та у причалів; створення якісних умов для
приймання пасажирів;
 забезпечення високого професіоналізму управлінського процесу і всіх ділянок трудової
діяльності кваліфікованими працівниками, здатними забезпечувати відродження галузі,
шляхом сприяння їхньої продуктивної праці, професійної мобільності та конкурентоспроможності;
 активізація міжнародного співробітництва та поліпшення іміджу України на міжнародному
ринку транспортних послуг;
 розробка інвестиційних програм та залучення інвестицій для проведення модернізації
флоту та портів;
 залучення та подальшого відновлення вантажопотоків через українські дунайські порти
Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ;
 вдосконалення нормативно-правової та законодавчої бази та уникнення дискримінаційних дій, які час від часу застосовували влади деяких румунських портів до суден під прапором України, як до суден «третього» прапору.
 метою підвищення рівня безпеки судноплавства в Дунайському регіоні, ліквідації існуючої роздробленості відповідальності на судноплавній ділянці р. Дунай, необхідно створити єдину зону державного нагляду за безпекою плавання в межах існуючих судноплавних шляхів і акваторій регіону і покласти функцію державного нагляду в цій зоні на відповідну Інспекцію. Це також обумовлено необхідністю виконання міжнародних зобов’язань
у сфері торговельного мореплавства не тільки у межах акваторії і території порту, але і в
цілому у зоні відповідальності України (внутрішніх водах, територіальному морі).
Авіаційний транспорт. Представлений міжнародними аеропортами Одеса та Ізмаїл.
Міжнародний аеропорт Одеса відноситься до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної
Європи, Азії, Африки. З Одеси здійснюються авіарейси до Туреччини (Анталія, Стамбул),
Азербайджану (Баку), Грузії (Тбілісі, Батумі), Вірменії (Єреван), Литви (Вільнюс), Польщі (Варшава), Австрії (Відень), Росії (Москва, Санкт-Петербург), ОАЄ (Дубаї), Ізраїлю (Тель-Авів),
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Чорногорії (Тіват), Греції (Салоніки), Кіпру (Ларнака), внутрішні авіаперевезення (Київ, Львів,
Дніпропетровськ, Харків).
Аеродром має одну штучну злітно-посадкову смугу (ШЗПС), 57 місць стоянок, мережу РД
і одну МРД.Штучна злітно-посадкова смуга має розміри 2800 на 56 м, обладнана радіотехнічними засобами посадки, світлосигнальною системою, метеообладнанням, що забезпечують
цілодобову експлуатацію за метеомінімумом 1 категорії ІКАО з двох курсів.
Аеродром обладнаний засобами управління повітряним рухом.Аеропорт здатний приймати повітряні судна коду 4D і нижче, у тому числі: А320, A319, Boeing 737 (-300 / -400 / -500 /
-600 / -700 / -800), Boeing 757 (-200 / -300), E135, E145, E175, E190, Ан-124, Ан-70, Ан-148,
Ан-140, Іл-76, Іл-62, ТУ-154, Ту-204, вертольоти всіх типів та більш легкі повітряні судна.Пасажирський термінал призначений для обслуговування міжнародних та внутрішніх рейсів, загальна пропускна здатність 400 пас./год. Середньорічний пасажиропотік складає 800
тис осіб.
В листопаді 2011 року Одеською міською радою та приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент» було створено спільне підприємство ТОВ «Міжнародний Аеропорт Одеса», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю 45
млн. дол США. Наразі продовжується судова тяганина стосовно повернення аеропорту у комунальну власність м.Одеса.
Слід відзначити наступні проблеми Одеського аеропорту:
 сезонний характер авіаперевезень, більшість міжнародних авіарейсів складають чартерні авіарейси до країн відпочинку (Туреччина, Греція, ОАЄ тощо), в той час як регулярне
міжнародне авіасполучення має обмежену географію, відсутнє авіаційне сполучення з
країнами Дунайського регіону (крім Австрії);
 знаходження аеропорту в межах міста, у безпосередній близькості від зони забудови, що
обмежує можливості його потужностей;
 висока вартість перевезень на внутрішніх авіалініях, що знижує конкурентоспроможність
авіаційного транспорту порівняно із автомобільним та залізничним;
 недостатня пов’язаність авіаційного транспорту з іншими видами транспорту регіону (автомобільним та залізничним), міський транспорт пов’язує аеропорт лише із залізничним
вокзалом, при цьому інтенсивність руху міського транспорту у напряму аеропорту незначна;
Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Ізмаїл» має штучну злітно-посадкову
смугу розміром 1800 на 37,5 м (існує можливість розширення довжини до 2200 м) і дозволяє
приймати літаки вагою до 60-65 тонн, рульову доріжку, три перони, під’їздну дорогу, радіотехнічне обладнання. В різні часи з аеропорту Ізмаїл здійснювалися міжнародні авіарейси Ізмаїл – Відень - Ізмаїл для обслуговування круїзної лінії «Від Альп до Чорного моря» (були
припинені внаслідок Югославської кризи 1999 р.), чартерні авіарейси Ізмаїл - Чорлу (Туреччина) – Ізмаїл, Ізмаїл – Сабіха (Туреччина) на замовлення молдавської туристичної компанії,
Ізмаїл – Київ – Ізмаїл, Ізмаїл – Варна (транзитом з Одеси). У 2007 р. пасажиропотік склав
11,9 тис осіб. Внаслідок економічної кризи підприємство опинилося у складному економічному становищі. У листопаді 2010 р. Одеська обласна рада прийняла рішення про консервацію
основних фондів аеропорту.
Аеропорт потребує реконструкції злітно-посадкової смуги, що дасть можливість приймати сучасні важкі літаки, заміни навігаційного та радіотехнічного обладнання, спеціального обслуговуючого автотранспорту, системи технічного забезпечення контролю безпеки, капітального ремонту приміщення аеровокзалу.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Стратегічними напрямами розвитку транспортного комплексу української частини Дунайського регіону слід визначити наступні:
У сфері морегосподарського комплексу:
 відновлення національного судноплавства через створення міжнародного (другого)
регістру (реєстру) суден з метою залучення під Державний Прапор України суден
(іноземних суден);
 розвитокприбережногосудноплавства(каботажнихперевезень,перевезень«річкаморе»,поромнихперевезень,морськихтарічковихпасажирськихперевезень),вдосконаленн
ятарифноїполітикизметоюзалученнядодатковихвантажопотоків,розвитокпортовоїінфраст
руктури;
 використання можливостей спеціальної економічної зони «Рені» шляхом відновлення
скасованого у 2005 році пільгового режиму роботи суб’єктів СЕЗ (прискорений режим
реєстрації інвестицій, спеціальний режим митного оформлення тощо);
 покращення управління морською галуззю шляхом підсилення координації міністерств,
що здійснюють морську діяльність та місцевих органів виконавчої влади;
 підвищення конкурентоспроможності українських портів через створення регіональних
логістичних центрів (хабів) у основних морських транспортних вузлах «Велика Одеса»,
Українське Придунав’я) для оптимізації процесів проходження вантажів та створення регіональних портових кластерів, що об'єднують підприємства різних видів діяльності, пов'язаної з перевалкою та обробкою вантажів, а також із різноманітними сервісними послугами щодо вантажів, суден та портів;
 вдосконалення митно-тарифної політики з метою залучення транзитних вантажів (зменшення тарифів на перевезення залізничним транспортом, спрощення процедури митного
оформлення тарифних вантажів);
 здійснення заходів щодо тарифного стимулювання розвитку транзиту (упровадження
єдиного збору, наскрізних тарифів, тарифних знижок та ін.);
 адаптація вітчизняного законодавства у галузі морського транспорту до норм
законодавства ЄС з визначенням пріоритетів, пов'язаних з інтеграцією транспортнодорожнього комплексу України до транспортних систем ЄС
 удосконалення організації охорони і супроводу товарів, що переміщаються транзитом
через митну територію України, розробка і впровадження економічно обґрунтованих
тарифів;







У сфері залізничного транспорту:
прийняття спільних і узгоджених урядових рішень України, Угорщини і Словаччини по
суттєвому нарощуванню залізничних вантажних і пасажирських перевезень через вузол
Чоп – Захонь – Чієрна – над – Тісою з урахуванням високої пропускної здатності (до 100
вантажних поїздів за добу). Забезпечення підтримки відповідної транспортно-технічної і
транзитно-сервісної інфраструктури та послуг на рівні європейських стандартів;
будівництво залізничної дільниці Рені-Ізмаїл;
У сфері розвитку автомобільної інфраструктури:
розвиток і державна підтримка інвестиційного проекту створення поблизу українськогоугорського кордону біля м. Берегово першого подібного в Україні індустріального парку з
елементами логістики «Берег – Карпати». Реалізація цього проекту спроможна суттєво
активізувати і розширити транспортно-експедиційні послуги на новому напрямку вантажопотоку, розвантаживши і пункт пропуску Чоп – Захонь. Супутніми і важливими проектами є реконструкція та будівництво нових об'їзних доріг навколо м. Берегово та сіл Косино і Дзвінкове у Берегівському районі поблизу кордону;
Будівництво мостового переходу на км 103+555 автомобільної дороги державного значення Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига;
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Державна підтримка реконструкції і будівництва дорожньої інфраструктури і під'їзних доріг до прикордонного пункту пропуску Дяково на українсько-румунському кордоні стороною будівництво мосту через р. Тису поблизу села біла Церква з пунктом прикордонного
пропуску (економічно обґрунтований проект, котрий має підтримку і погодження в Уряді
Румунії);
У сфері авіаційного транспорту:
лібералізація ринку авіаційних перевезень з метою залучення бюджетних авіаперевізників (low-cost) для організації перевезень між обласними центрами української частини
Дунайського басейну;
розробка програми відродження та розвитку Ізмаїльського аеропорту, який має стати частиною туристичного кластеру в Українському Придунав’ї, зокрема, через встановлення
гнучкої системи аеропортового сбору;
покращення доступності Одеського аеропорту через вдосконалення системи міського
транспорту у м.Одесі, забезпечення транспортного зв’язку із залізничним та автовокзалами.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
В УКРАЇНСЬКІЙ ЧАСТИНІ
ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (ВДЕ) останнім часом стали одним із важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Сьогодні здійснюється активний пошук
нових і вдосконалення існуючих технологій, виведення їх до економічно ефективного рівня та
розширення сфер використання. Головними причинами такої уваги є очікуване вичерпання
запасів органічних видів палива, різке зростання їх ціни, недосконалість та низька ефективність технологій їхнього використання, шкідливий вплив на довкілля, екологічні наслідки якого все більше і більше турбують світову спільноту.
Протягом останніх десятиліть сектор відновлювальної енергетики достатньо стрімко розвивався. Так, за даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), за останні 40 років
доля відновлювальних джерел енергії у світовому балансі постачання первинних енергоносіїв зросла лише на 1%, тобто з 12,4% у 1973 до 13,5% у 2012. На перший погляд ця зміна виглядає незначною, проте якщо перерахувати цей приріст у натуральних величинах, то виявляється, що енергозабезпечення світових потреб за рахунок ВДЕ збільшилась майже у 2,5
рази, з 757,1 млн. т н.е. 8 у 1973 р. до 1805,1 млн. т н.е. у 2012 р. 9
Такий результат було досягнуто в більшій мірі за рахунок виваженої енергетичної політики розвинутих країн і особливо країн Європейського союзу. Як відомо, у 2009 році Європейським парламентом була прийнята Директива №2009/28/ЄС щодо підтримки застосування
енергії з відновлювальних джерел. Даний документ є компонентом єдиної екологічної стратегії до 2020 року. Цей план також має назву «Стратегія 20-20-20". Згідно з документом, до
2020 року рівень викидів вуглекислого газу в атмосферу повинен скоротитися на 20% (порівняно з рівнем 1999), частка енергії з відновлюваних джерел в загальній структурі енергоспоживання має зрости до 20%, а загальні енерговитрати - скоротитися на 20%. У відповідності
до даної Директиви до відновлюваних джерел енергії відносяться тверда біомаса, енергія
вітру, сонця, води, а також біопаливо. Лише ті види біопалива, які відповідають вимогам гармонійності з довкіллям, вважаються відновлюваними джерелами і зараховуються в число
цілей Директиви.
Реалізація плану передбачає підвищення енергоефективності, створення інтегрованого
загальноєвропейського ринку енергії, посилення ролі споживачів, включаючи забезпечення
максимальної надійності при постачанні енергії та безпеки при її виробництві, а також закріплення лідерства ЄС у галузі енерготехнологій та енергетичних інновацій. Норми Директиви
№2009/28/ЄС були трансформовані в конкретні цілі для кожної держави ЄС. Кожна державачлен ЄС має досягти певної національної планки, визначальну частку відновлюваної енергетики в її енергетичній структурі. Крім цього, у транспортному секторі всі держави ЄС повинні
досягти однієї і тієї ж планки – 10% відновлюваних джерел.
Результати такої політики вже наочно демонструють успішність та перспективність такого підходу, щодо модернізації енергетичного сектору ЄС та досягнення мети 2020 року з відновлюваної енергетики – доля на рівні 20% енергії з ВДЕ у валовому кінцевому енергоспоживанні. За даними Євростату, за останні 10 років цей показник зріс з 8% до 14%. Тенденцію
зростання долі ВДЕ продемонстровано на Рис. 9. Три країни, а саме Швеція, Болгарія та
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Млн. т н.е. – мільйон тон нафтового еквіваленту (1 млн. т н.е. = 41868 ТДж)
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http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2014.pdf. Наведені дані враховують енергоресурси від гідроенергетичних, вітрових, сонячних, геотермальних джерел енергії, а також енергії біопалив та відходів.
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Естонія вже виконали свої національні цілі 2020 року 10 Реалізація плану коштує Євросоюзу
недешево – за попередніми оцінками це не менше 1 трлн. Євро до 2020 року. Але всі домогосподарства, як очікується, відчують віддачу від нової архітектури ринку, коли витрати на
енергію кожної сім’ї можуть скоротитися приблизно на 1000 євро на рік.
Нова енергетична стратегія ЄС продиктована не тільки бажанням знизити залежність від
імпортного палива, але і турботою про екологію: перехід на альтернативні джерела енергії
повинен радикально поліпшити стан навколишнього середовища в Європі. ЄС запланувало
скоротити викид парникових газів на 20% до 2020 року і на 80-95% – до 2050 року. Згідно з
директивою ЄС, країни-члени Євросоюзу зобов’язані вживати належних заходів, щоб забезпечити дотримання граничних викидів виробництвами і автомобілями. Для забезпечення подальшого зниження викидів СО2 автомобільним транспортом, ще в 2011 році Єврокомісія
прийняла «Стратегію по транспорту», згідно з якою з 2050 в європейських містах не повинно
залишитися машин з бензиновими і дизельними двигунами, а 40% авіапалива повинно забезпечуватися альтернативними джерелами.
Стратегію 20-20-20 доповнює документ під назвою «Дорожня карта 2050». У ньому представлені різні сценарії розвитку подій і шляхи досягнення поставлених цілей. Положення дорожньої карти відповідають довгостроковій стратегії ЄС, спрямованої на скорочення викидів
до 2050 року на 80-95% порівняно з рівнем 1990 року при забезпеченні надійних поставок і
підтримці конкуренції на ринку енергоресурсів.
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Рис. 9. Частка ВДЕ у валовому кінцевому енергоспоживанні ЄС
В той же час, як відомо, одним з розділів Плану дій щодо Європейської стратегії розвитку
Дунайського регіону (Дунайській стратегії) є сприяння сталому розвитку енергетики. Окрім
питань розвитку енергоринків та розвитку енергетичної інфраструктури, багато уваги в ньому
приділяється питанням енергоефективності та впровадження відновлюваних джерел енергії.
Фактично план дій з розвитку відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності в Дунайській стратегії умовно розділені на 4 частини:
 транснаціональні рамкові програми ЄС;
 сприяння створенню мережі контактів та зростання інформованості щодо застосування
відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності через дослідження та
обмін досвідом;
 відновлення малої гідроенергетики;
 зниження залежності від імпорту енергії завдяки застосуванню локальних джерел
енергії. 11
Вартоще раз зазначити, що питання використання альтернативних енергетичних джерел
стосується не тільки у застосуванні рамкових принципів і конвенцій, але й у створенні діючих
механізмів використання цих ресурсів усіма дунайськими сусідами незалежно від їхнього
членства у ЄС. Крім того, для розвитку сектору сталої енергетики необхідні умови для залучення приватних інвестицій у сектор зеленої енергетики.
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http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-9-ua.pdf
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http://epl.org.ua/fileadmin/user_upload/publications/Plan_dij.pdf
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Основне теоретичне питання конкурентоспроможності ВДЕ є баланс з одного боку вартості інноваційної складової технологій, технічної ефективності, а з другого – доступності
традиційних енергоносіїв та їхніх цін. Зараз технології ВДЕ поступаються традиційним технологіям за технічними та економічними параметрами. Тому казати, що застосування ВДЕ є
панацея повної незалежності від імпорту газу або електроенергії зараз неможливо. Але у разі окремих прикладів відсутності газу в деяких місцях – застосування ВДЕ вже має цілком виражений економічний інтерес.
Планом дій Дунайської стратегії ЄС передбачається ціла низка проектів, а саме: проект
«Координація довгострокової енергетичної політики відповідно національним інвестиційним
стратегіям з урахуванням Оцінки впливу на навколишнє середовище»; проект «Створення
збалансованого та функціонального ринку енергоресурсів»; «Імплементація проектів, які підтримують Європейську енергетичну програму, зокрема щодо створення трубопроводів, газового зберігання та двонаправленого газового потоку». Ці проекти покликані розвивати Енергетичну європейську співдружність у синергії з процесом розвитку Дунайської стратегії.
Мета Енергетичної співдружності – це створити інструменти регулювання, ринкову інфраструктуру, здатну до залучення інвестицій у генерацію енергії, аби гарантувати стале й
безперервне енергопостачання, інтегрований ринок енергії, забезпечити енергетичну та екологічну безпеку в Європі. Пропонується також проект «Підготовка Дунайського плану дій щодо відновлювальної енергетики», проект «Розвиток всеохоплюючого Плану дій щодо сталого
розвиту гідроенергетики Дунаю та його притоків (Сава, Морава)», проект «Посилення Карпатської конвенції в напрямку розповсюдження кращої практики використання біомаси для
задоволення енергетичних потреб» 12.
Україна повинна виступати безумовним важливим учасником у реалізації Дунайської
стратегії, адже її частина Дунайського басейну Дунаю, яка охоплює території Закарпатської,
Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей, має суттєвий потенціал ВДЕ, а також
потенціал для впровадження великої кількості проектів ВДЕ.
Україна є енергодефіцитною країною та імпортує близько 70 відсотків обсягу природного
газу на власне споживання. Водночас енергоємність вітчизняної економіки в 3-4 рази перевищує відповідні показники економічно розвинутих країн, що робить Україну надзвичайно чутливою до умов імпортування природного газу та унеможливлює гарантування стабільних
умов життєдіяльності громадян та установ бюджетної сфери.
Використання відновлюваних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямів
енергетичної політики України, спрямованої на заощадження традиційних паливноенергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища. Збільшення
обсягів використання ВДЕ в енергетичному балансі України дасть змогу підвищити рівень
диверсифікації джерел енергоносіїв, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності
держави.
У вересні 2010 року був підписаний Протокол про приєднання України до Договору про
заснування Енергетичного співтовариства, який у подальшому ратифікований Законом України від 15 грудня 2010 р. “Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору
про заснування Енергетичного Співтовариства”. Згідно із зазначеним Законом з 1 лютого
2011 р. Україна стала повноправним членом Енергетичного Співтовариства. У жовтні 2012
року ухвалено Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства D/2012/04/MC-EnC
“Про впровадження Директиви 2009/28/ЕС і внесення змін до Статті 20 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства”, згідно з яким кожна Сторона за Договором повинна
ввести в дію закони, нормативно-правові та адміністративні положення, необхідні для виконання вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р.
про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел.
Зазначеною Директивою 2009/28/ЄС встановлюються обов’язкові національні цілі у сфері відновлюваної енергетики насамперед для того, щоб надати певні гарантії інвесторам та
заохотити до розвитку новітніх технологій та інновацій у цій сфері. При цьому запроваджуються досить жорсткі вимоги щодо критеріїв сталого виробництва біопалив та скорочення
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http://epl.org.ua/uploads/media/EPL__8_48_2010.pdf
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викидів парникових газів в атмосферу. Згідно з Рішенням D/2012/04/MC-EnC Україна взяла
на себе зобов’язання до 2020 року досягти рівня 11 відсотків енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії в загальній структурі енергоспоживання країни, що слугуватиме потужним стимулом для подальшого розвитку використання відновлюваних джерел енергії в
Україні.
Відповідно, 1 жовтня 2014 року Кабінетом міністрів України було прийнято Національний
план дій з відновлюваної енергетики (Розпорядження КМУ № 902-р), який встановлює загальну мету з розвитку сектору ВДЕ в Україні до 2020 р., а саме внесок ВДЕ до валового кінцевого енергоспоживання має досягти 11% у 2020 р. у відповідності до зобов’язань України як
члена Енергетичного співтовариства 13.
Дана мета, в певній мірі, також затверджена Угодою про асоціацією між ЄС та Україною,
що була остаточно підписана сторонами у 2014 році, де співробітництво між сторонами
включає також розвиток та підтримку відновлювальної енергетики з урахуванням принципів
економічної доцільності та охорони навколишнього середовища, використання альтернативних видів палива, зокрема стале виробництво біопалива і співробітництво у сфері нормативно-правових питань, сертифікації та стандартизації, технологічного і комерційного розвитку,
а також співробітництво в рамках європейських та міжнародних органів стандартизації в енергетичній сфері.
Отже можна зробити висновок, що Дунайська стратегія спрямована на послідовну декарбонізацію виробництва енергії та посилення європейського енергетичного ринку, забезпечення пріоритетів екологічної безпеки. У центрі Дунайської стратегії застосування відновлювальних джерел енергії: використання сонячної енергії, гідроенергетики, біомаси, вітроенергетики. В умовах українського Придунав’я цей перелік може бути доповнений геотермальною
енергією. Враховуючи вище зазначені плани та цілі Європейського союзу та України щодо
розвитку сектору ВДЕ на загальнодержавному та регіональному рівнях, Дунайську стратегію
фактично можна розглядати як певну складову Національного плану дій по ВДЕ і, відповідно,
загальної Стратегії ЄС «20-20-20».
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Стислий аналітичний огляд поточної ситуації з використанням відновлювальних
джерел енергії та потенціалу біомаси в українській частині Дунайського регіону
(Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська обл.)
Як вже зазначалось вище, однією з нагальних проблем України є підвищення рівня її енергетичної безпеки. Для вирішення цієї проблеми необхідно реалізовувати якомога широке
заміщення викопних енергоносіїв альтернативними видами палива, впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології. Беручи до уваги поточний стан енергетики України,
проблеми з постачанням природного газу і вугілля, очевидно, що значну роль у диверсифікації енергоносіїв в країні можуть зіграти ВДЕ і, особливо, біомаса.
Для більш об’єктивного аналізу поточної ситуації використання ВДЕ в українській частині
Дунайського регіону варто в першу чергу подивитись на загальний стан використання ВДЕ
для виробництва електричної та теплової енергії по всій країні. За даними Держенергоефективності України ситуація з ВДЕ для виробництва електроенергії виглядає наступним чином
(див. Табл.10).
Отже, зазначеними об’єктами у 2014 році вироблено 2,01 млрд. кВт*год. електроенергії,
що на 32 % більше, ніж у 2013 році і безперечно є суттєвим річним приростом. 14 Що стосується ситуації та поточного стану теплової генерації від ВДЕ, то за даними Держенергоефективності України картина в цьому сегменті виглядає наступним чином (Див. Табл. 11).
17F

13

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-р/page

14

http://saee.gov.ua/uk/activity/vidnovlyuvana-enerhetyka/suchasny-stan
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Таблиця 10 - Встановлена потужність та обсяг виробленої електроенергії об’єктами ВДЕ,
15
яким встановлено «зелений» тариф, у 2014 році
№
п/п

Напрям відновлюваної
енергетики

Загальна
кількість об'єктів
відновлюваної
енергетики

1
2
3
4
5

Вітроенергетика
Сонячна енергетика
Мала гідроенергетика
Біомаса
Біогаз
Всього

21
98
102
5
9
235

Встановлена потужність,
МВт
станом на
01.01.15

513,893
818,948
80,269
35,2
13,858
1462,168

введена у
2014 році

179,81
70,528
4,959
18
7,32
280,617

Вироблено
електроенергії у
2014 році,
млн. кВт*год.

1171,463
485,232
250,677
60,914
39,342
2007,63

Таблиця 11 - Виробництво теплоенергії об'єктами відновлюваної енергетики у 2014 році
№
п/п

Напрям відновлюваної
енергетики

Загальна кількість
об'єктів
відновлюваної
енергетики

Встановлена
потужність, МВт

Вироблено
теплоенергії у
2014 році,
тис.Гкал

20

0,81

0,87

1

Сонячна енергетика

2

Теплові насоси

43

5,56

6,4

3

Біоенергетика

822

1552,3

2165,8

Всього

885

1558,6

2173

Відповідно до прийнятого Національного плану дій з ВДЕ, з урахуванням розрахунків різних сценаріїв, передбачених усіх заходів з підвищення енергоефективності та прогнозу енергоспоживання України до 2020 року запропоновані наступні показники виробництва енергії
від ВДЕ (Див. Табл. 12):
Таблиця 12 - Показники використання ВДЕ відповідно до Плану дій
ВДЕ – тепло, %

Показники

в т.ч. біомаса, тис. т н.е.
Загальне ВКЕ на тепло, тис. т н.е. 16
Загальне виробництво е/е від усіх джерел, ГВте×год:
ВДЕ – виробництво е/е, %
ВДЕ – виробництво е/е, ГВте×год:
ВДЕ – встановлена потужність, МВте:
Виробництво е/е з Біомаси, ГВте×год:
Доля у ВДЕ, %
Встановлена потужність, МВте:
Виробництво е/е з ВЕС, ГВте×год:
Доля у ВДЕ, %
Встановлена потужність, МВте:
Виробництво е/е з Сонячних станцій, ГВте×год:
Доля у ВДЕ, %
Встановлена потужність, МВте:
Виробництво е/е з Великих ГЕС (>10 МВт), ГВте×год:
Доля у ВДЕ, %
Встановлена потужність, МВте:
Виробництво е/е з Малих ГЕС (1-10 МВт), ГВте×год:
Доля у ВДЕ, %
Встановлена потужність, МВте:
Виробництво е/е з Мікро ГЕС (<1 МВт), ГВте×год:
Доля у ВДЕ, %
18F

15

2009
3,4
1433
43640
161563
7,1
11471
4625
0
0,0
0
41
0,4
76
0
0,0
0
11400
99,4
4500
18
0,2
30
12
0,1

2015
7,1
2700
45910
199940
8,3
16595
7169
440
2,7
120
2100
12,7
1000
1050
6,3
1140
12300
74,1
4800
140
0,8
65
75
0,5

2020
12,2
5000
48020
219478
11,5
25240
11730
2350
9,3
530
6700
26,5
3000
2600
10,3
2800
12950
51,3
5200
210
0,8
95
130
0,5

Постачання електроенергії сонячними та вітровими електростанціями, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим, до Об’єднаної енергетичної системи України припинено з квітня 2014 року.
16
З урахування сценарію щодо запровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження
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Встановлена потужність, МВте:
Виробництво е/е з Геотермальних станцій, ГВте×год:
Доля у ВДЕ, %
Встановлена потужність, МВте:
ВДЕ – транспорт, %
в т.ч. біопалива тис. т н.е.
Загальна частка ВДЕ в ВКЕ, %
ВДЕ, тис. т н.е.
Загальне ВКЕ 17, тис. т н.е.
19F

19
0
0,0
0
1,5
0
3,8
2520
66374

33
60
0,4
11
5
150
6,8
4930
72500

55
300
1,2
50
10
390
11
8530
77530

Нижче приведено стислий огляд щодо стану та тенденцій розвитку різних видів ВДЕ в
Українській частині Дунайського регіону у відповідності до наведеного вище сценарію Національного плану дій за орієнтовною експертною оцінкою. До уваги приймаються лише ті види
ВДЕ, які були найбільш затребувані за останні 5 років.
Вітроенергетика
За даними Інституту відновлювальної енергетики, потенціал електрогенерації від енергії
вітру у областях Дунайського регіону достатньо високий (див. Рис. 10). Особливо у Закарпатті, де даний сегмент ВДЕ має найкращу перспективу для розвитку. Місцевості, які придатні
для розміщення потужних вітрових електроагрегатів, наявні, зокрема, на горах Гимба, Яворник, Менчул та інших, де середньорічна швидкість вітру складає 5–7,5 м/с, а також в низинних районах (Ужгород, Берегове та інші), де протягом року найбільше вітру зі швидкістю понад 4 м/с. 18
20F

Певні плани щодо будівництва вітрової електростанції (ВЕС) реалізуються на ІваноФранківщині у Рожнятівському районі. В даний час ведуться проектні роботи та відповідні
екологічні експертизи в природоохоронних установах. Планується встановлення 20-25 вітрових електростанцій висотою щогли 120 м на площі 500 га. Орієнтовна вартість проекту 20 млн дол.21F19

Рис. 10. Потенціал вітроенергетики України20
17

ВКЕ – валове кінцеве енергоспоживання
http://epl.org.ua/uploads/media/EPL__8_48_2010.pdf
19
http://news.if.ua/news/22441.html
20
http://scitech.com.ua/2014/07/04/alternatyvna-enerhetyka-v-ukrajini/
18
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В Одеській області також варто відмітити високий потенціал вітроенергетики, особливо
на узбережжі Чорного моря. Наприклад, в деяких джерелах ЗМІ зазначалось, що в Овідіопольському районі Одеської області компанії Valorem і WKN AG мають намір побудувати вітряні електростанції. За повідомленнями УНІАН у департаменті економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації обговорювалось питання реалізації 2 пілотних
проектів. Перший проект буде реалізовуватись французькою компанією Valorem, яка входить
в 4-ку найбільших незалежних девелоперів проектів з будівництва вітрових електростанцій у
Франції. Вона вже представлена ТОВ «Овідіополь Енержі». Проектом передбачено будівництво вітрової електростанції загальною встановленою потужністю 120 МВт. Загальний обсяг
інвестицій - орієнтовно 250 млн євро. 21
На даний момент інформації щодо вже введених в експлуатацію об’єктів не має у відкритому доступі. Проте якщо припустити, що згадані вище проекти реалізуються, тоді встановлена потужність вітрових електростанцій у Дунайському регіоні буде складати що найменше
100-150 МВт. Як відомо продуктивність ВЕС залежить від кількості вітру. Відповідно кількість
енергії вітру, яку вироблять вітряні електростанції, змінюється в залежності від погодних
умов. Однак це не означає, що вітряні станції ненадійні. На відміну від сучасних електростанцій, вітряна ферма може працювати безперебійно навіть у разі поломки на одній із вітряних
турбін - адже решта турбін працюватимуть. На повну потужність вітряна ферма може працювати лише 10% свого часу, хоча їх і будують у районах, де зазвичай вітряно. Але вітрові турбіни виробляють електричну енергію більшість часу своєї роботи (65-80%), хоча кількість вихідної енергії може змінюватись. Отже, приблизно 80-140 ГВт×год електроенергії на рік може
вироблятись від ВЕС у Дунайському регіоні України, що у разі реалізації Національного плану дій по ВДЕ становитиме біля 0,5% від усієї виробленої електроенергії ВДЕ України у 2020
році.
23F

Сонячна енергетика
Якщо світова сонячна енергетика розвивається двома шляхами – фотоелектричних сонячних електростанцій та теплових сонячних електростанцій, то в Україні наразі присутні
тільки електростанції першого типу. На протязі останніх 5 років сегмент фотоелектричних
станцій дуже стрімко розвивався. Так ще у 2010 року Україна не мала жодної великої сонячної електростанції. Проте з 2011-го в країні вже працювали станції потужністю 70 МВт, а на
протязі наступних 2-х років у Криму було збудовано найбільший сонячний парк Європи та
світу потужністю 100 МВт.
За короткий час Україні вдалося зробити ривок і вийти в перші ряди за темпами розвитку
фотовольтаїки. Перш за все це зумовлено ландшафтом та кліматом, адже, як правило, теплові сонячні електростанції будують на великих пустельних площах в тропічних поясах. Найкращі умови для будівництва теплових сонячних електростанцій були в Криму, але після
анексії півострова Росією розвиток цього сегменту став не таким стрімким.
За даними Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії (див. Рис. 11) найкращий технічний потенціал сонячного випромінювання має Одеська область, що складає
близько 1400-1550 кВт/м². В інших областях Дунайського регіону цей показник дещо менший
і складає 1000-1350 кВт×год/м². Але дані показники є достатнім аргументом для підтвердження, що сонячна енергія є найбільш цікавою ланкою альтернативної енергетики для генерації водночас і теплової енергії, і електроенергії у Дунайському регіоні. Можна виділити
декілька секторів застосування геліоенергетики: теплові сонячні колектори, фотоелектричні
перетворювачі енергії (сонячні батареї) для генерації електроенергії та пасивної геліоенергетики (принцип парникового нагріву).

21

http://economics.unian.net/energetics/938325-evropeyskie-kompanii-hotyat-postroit-vetryanyie-elektrostantsii-vodesskoy-oblasti.html
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Рис. 11. Потенціал сонячного випромінювання в Україні 22
4F

За наведеними даними у Табл. 13 сьогодні у Дунайському регіоні України працює біля 20
великих сонячних електростанцій (СЕС) сумарною встановленою потужністю більше 360
МВт, або приблизно 36% від усіх українських СЕС. Орієнтовна річна продуктивність зазначених СЕС загалом складає біля 440 ГВт×год/рік, що становить приблизно 2,7% усієї виробленої електроенергії від ВДЕ в Україні. У разі повної реалізації усіх заходів Національного
плану дій по ВДЕ, в 2020 році встановлена потужність СЕС в Українській частині Дунайського
регіону може сягати біля 1100 МВт, а річна генерація електричної енергії становитиме на рівні 1400-1500 ГВт×год/рік.

22

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvreg.php?lang=en&map=europe
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Таблиця 13 - Перелік працюючих найбільших СЕС у Дунайському регіоні України
№
п/п

Назва станції

1

Старокозача

2

Дунайська

3

Приозерна

4

Лиманська

5

Болград

6

Одеса

7

Борщі

8

Теплодар

9

Хотин

10

Велика Добронь

11

Виноградів

12

Ірлява

13

Ратівці

14

Середнє

15

Снятин

16

Коломия

17

Богородчанська

18

Радачівська
Загалом

Регіон
Одеська обл.,
Білгород-Дністровський р-н,
с. Старокозача
Одеська обл.,
Арцизський р-н,
с. Долинівка
Одеська обл.,
Кілійський р-н,
с. Приозерне
Одеська обл.,
м. Рені
Одеська обл.,
м. Болград
Одеська обл.,
м. Одеса
Одеська обл.,
Котовський р-н,
с. Борщі
Одеська обл.,
Біляєвський р-н,
м. Теплодар
Чернівецька обл.,
м. Хотин
Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Велика Добронь
Закарпатська обл.,
м. Виноградів
Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Ірлява
Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Ратівці
Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Середнє
Івано-Франківська обл.,
м. Снятин
Івано-Франківська обл.,
м. Коломия
Івано-Франківська обл.,
Богородчанський р-н,
с. Старі Богородчани
Івано-Франківська обл.,
Тисменицький р-н,
с. Радча

Дунайський регіон

Рік
будівництва

Потужність,
МВт

Річна продуктивність,
ГВт×год/рік

2012

42,95

54,1

2012

43,24

54,4

2013

54,8

69,0

2013

43,4

54,6

2013

34,14

43,0

2013

25

31,5

2013

10

12,6

2013

4,2

5,3

2013

14

14,7

2012

4,5

5,2

2012

43

49,0

2013

10,1

11,5

2012

5,4

6,2

2012

4,5

5,1

2012

14,35

14,35

2013

3

3

2013

2,8

2,8

2013

4

4

2015

363,38

440,31

Гідроенергетика
Гідроенергетика – це найбільш стратегічно важлива й економічно доцільна галузь для
реалізації Дунайської стратегії, особливо в рамках регіональної політики енергоефективності
Закарпаття водночас і з огляду унікальності гідроресурсного потенціалу регіону, і з огляду
ступеню готовності його освоєння, а саме гідрологічного вивчення, напрацювань технікоекономічного обґрунтування та частково проектної документації, наявності вітчизняного
устаткування для ГЕС різної потужності від десятків кВт до десятків МВт, наявності мереж
для транспортування енергії до споживача. Окрім цього, освоєння гідроресурсного потенціалу передбачає вирішення низки дуже важливих інших проблем: протипаводкового захисту,
комплексного використання водних ресурсів для рекреації, розвитку рибного господарства,
водозабезпечення населених пунктів та виробничих потреб промисловості і аграрного секто23

http://www.nerc.gov.ua/?id=11889 , http://uk.wikipedia.org/wiki/Сонячна_енергетика_України
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ра, приведення до природоохоронних вимог господарської діяльності у басейнах річок та інше. Першочерговий економічно доцільний потенціал річок Тиса, Тересва, Теребля та Ріка
оцінюється в 1650 ГВт×год на рік при встановленій потужності ~400 МВт. Сумарна величина
технічно доступного гідропотенціалу в 6450 ГВт×год на рік. Це значно більше нинішніх потреб в електроенергії або еквівалентне величині всіх паливних енергоресурсів, що споживаються сьогодні, включаючи й органічне паливо.
Даний тип ВДЕ розділяється на два технологічні типи гідроенергетики – велика та мала
гідроенергетика. А у контексті вище згаданого Національного плану дій даний тип ВДЕ взагалі ділиться за встановленою потужністю ГЕС на три типи, а саме:
 Мікро ГЕС – до 1 МВтЕ;
 Малі ГЕС – від 1 до 10 МВтЕ;
 Великі ГЕС – більше 10 МВтЕ;
Варто відзначити, що в деяких областях України, які входять до Дунайського регіону
присутні абсолютно всі типи ГЕС. Хоча, більшість великих ГЕС розташовані у річковому басейні Дністра, утворюючи таким чином Дністровський каскад ГЕС загальною потужністю 1115
МВт. Тому, незважаючи на великий потенціал, у контексті Дунайської стратегії розвиток великої гідроенергетики не може розглядатись у повній мірі. В даному випадку у Дунайській
стратегії може враховуватись лише реконструкція та розширення Теребле-Рікської ГЕС потужністю 27 МВт, що розташована у в долинах річок Тереблі й Ріки, які є частиною басейну
Дунаю. Так, в рамках Національного плану дій з ВДЕ плануються заходи щодо збільшення
потужності Теребле-Рікської ГЕС на 30 МВт до 2020 року із збільшенням виробництва електроенергії з існуючих 123 до 260 ГВт×год на рік, що становитиме біля 1% від усієї виробленої
електроенергії ВДЕ у 2020 році.
Що стосується малих та мікро ГЕС, то безумовно їх набагато більше у басейні Дунаю.
Мала гідроенергетика є технологічно освоєним способом виробництва електроенергії в Україні, що має досить гарантований поновлюваний енергоресурс та найменшу собівартість виробництва електроенергії серед традиційних паливних і більшості нетрадиційних технологій
її виробництва. Освоєння потенціалу малих річок з використанням малих та мікро ГЕС допомагає вирішити проблему покращення енергозабезпечення споживачів. Найбільш ефективними є малі ГЕС, що створюються на існуючих гідротехнічних спорудах.
Переваги гідроелектростанцій очевидні – постійно поновлюваний самою природою запас
енергії, простота експлуатації, відсутність забруднення навколишнього середовища, поліпшення умови роботи річкового транспорту, виробництво електроенергії за необхідністю (пікова енергія), наявність насосно-турбінного режиму, а саме зберігання та відновлення надлишкової енергії на мережі, виробництво енергії з необхідним регулюванням для забезпечення
безпеки об’єднаної енергосистеми з метою здійснення контролю над ріками.
Проте є і суттєві недоліки та загрози від будівництва малих ГЕС. Створення нових ГЕС
може призвести до низки екологічних та соціально-економічних проблем, таких як:
 Підвищення ризиків пов’язаних з потенційним затопленням територій. У разі прориву
дамби або греблі на вище за течією розташованому водосховищі може створюватися
хвиля прориву, а якщо на річці існує каскад водосховищ, то руйнівна сила такої хвилі
може набувати катастрофічних показників;
 Зникнення водних організмів (в тому числі червонокнижних риб і комах) через знищення
середовища існування і відтворення молоді;
 Спотворення природних краєвидів та погіршення туристичного потенціалу територій;
 Зміни гідрогеологічної обстановки включно із загрозою зниження рівня ґрунтових вод –
відповідне зниження доходів місцевих жителів від обслуговування туристів;
 Негативний вплив на природоохоронні території.
Тому, рішення щодо такого будівництва мають прийматись в кожному конкретному випадку з урахуванням потенційних екологічних ризиків і наслідків на підставі аналізу фінансовоекономічної доцільності такого будівництва.
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Необхідна попередня комплексна оцінка економічного ефекту від створення ГЕС у довгостроковій перспективі. Можливо що ефект від розвитку рекреаційного потенціалу Карпатського регіону буде більшим ніж від реалізації електроенергії, виробленої малими ГЕС.
Окремо варто відмітити, що створення нових водосховищ на ділянках річок що знаходяться у природному або близькому до природного стані суперечить вимогам Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС.
Нижче перераховані основні малі та мікро ГЕС, що працюють у ріках басейну Дунаю в
даний час (Див. Табл. 14):
24

Таблиця 14 - Перелік основних працюючих мікро та малих ГЕС у Дунайському регіоні України
Гідрографія
(річка/
Басейн річка)

№

Назва

1

Білинська
ГЕС

Тиса (Дунай)

2

Краснянська
ГЕС

Тиса (Дунай) Тересва

3

Оноківська
ГЕС

Тиса (Дунай) –
Уж

Закарпатська обл.,
Рахівський р-н,
с. Білин
Закарпатська обл.,
Тячівський р-н,
с. Красна
Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Оноківці

Прут (Дунай)

4
5
6
7

Снятинська
ГЕС
Тур’яПолянська
ГЕС
Ужгородська
ГЕС
Яблуницька
ГЕС
Загалом

Розташування

Встановлена Річна продуктиЗбудована/
потужність,
вність,
Відновлена
кВт
ГВт×год/рік
630

3,15

2006

800

4

2011

2650

13,25

1937

Івано-Франківська
обл., м. Снятин

800

4

1959/2005

Шипіт (Тур’я) –
Уж

Закарпатська обл.,
Перечинський р-н,
с. Тур’я-Поляна

1050

5,6

2012

Тиса (Дунай) –
Уж

Закарпатська обл.,
м. Ужгород
Івано-Франківська
обл., Верховинський
р-н, с. Яблуниця

1900

9,5

1937

1000

5

1961/2007

8830,00

44,50

2015

Прут (Дунай) –
Білий Черемош

Дунайський регіон

Отже, за наведеними даними у Таб.14 сьогодні у Дунайському регіоні України працює біля 7 мікро та малих ГЕС сумарною встановленою потужністю біля 9 МВт, або приблизно
18% від усіх українських ГЕС даного типу. Орієнтовна річна продуктивність зазначених ГЕС
загалом складає біля 45 ГВт×год/рік, що становить приблизно 0,27% усієї виробленої електроенергії від ВДЕ в Україні. У разі повної реалізації усіх заходів Національного плану дій по
ВДЕ, в 2020 році встановлена потужність малих та мікро ГЕС в Українській частині Дунайського регіону може сягати біля 14 МВт, а річна генерація електричної енергії становитиме на
рівні 110-120 ГВт×год/рік.
Геотермальна енергетика
Геотермальна енергія в Україні має значні потенційні ресурси. За різними оцінками потенційні ресурси геотермальної енергії можуть забезпечити роботу геотермальних електростанцій загальною потужністю 200-250 тис. МВт і систем теплопостачання загальною потужністю 1200-1500 ГВт×год на рік, з періодом роботи станцій до 50 років. Прогнозні експлуатаційні
ресурси термальних вод України за запасами тепла еквівалентні використанню близько 10
млн т у.п. на рік.
В Українській частині Дунайського регіону найбільший потенціал даного виду ВДЕ має
Закарпаття, де геотермальну енергетику необхідно вважати другою за значимістю. Цей вид
ресурсу не є залежним від кліматичних умов, як більшість відновлюваних ресурсів, що сприяє стабільності у часі роботи електростанцій. До того ж є світовий досвід використання таких
ресурсів. Нарешті, ми маємо уже розвідані перспективні для використання родовища з відомими характеристиками по дебіту ресурсу температурі і якості води на виході свердловин.
24

http://uk.wikipedia.org/wiki/Малі_ГЕС_України

77

Комплексне бачення участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону

Це, зокрема, Берегівське, Косинське, Залузьке, Тереблянське, Велятинське, Паладське, Велико-Бактянське, Ужгородське родовища 25.
За деякими даними потенціал даного енергетичного ресурсу у Закарпатської області
оцінюється на рівні біля 850 тис. т.у.п., згідно з Національним планом по ВДЕ електрогенерація від геотермальних джерел енергії у 2020 році може досягати біля 300 ГВт×год/рік при
встановленій потужності 50 МВт.
27F

Біоенергетика та потенціал біомаси
Біомаса є місцевим, легкодоступним паливом, яке може напряму заміщувати природний
газ, головним чином при виробництві теплової енергії і є вагомою складовою ВДЕ, тому згідно з Нацпланом дій основний її внесок передбачений в секторі опалення – 85% внеску всіх
ВДЕ. Крім того, до 2020 р. заплановано встановлення достатньо великої потужності енергообладнання на біомасі та використання рідких біопалив (біоетанолу та біодизелю) на транспорті.
Виходячи із загальних даних Нацплану дій з ВДЕ, показники розвитку сектору біоенергетики для української частини Дунайського регіону до 2020 року можна приблизно оцінити наступним чином: виробництво теплової енергії з біомаси – 1100 тис. т у.п./рік 26, впровадження
електрогенеруючого обладнання на біомасі – 150 МВте, виробництво рідких моторних біопалив – 90 тис. т у.п./рік.
28F

Потенціал біомаси та його використання
Для виконання цілей, поставлених Національним планом дій з відновлюваної енергетики, Україна в цілому й Українська частина Дунайського регіону мають достатній потенціал
біомаси, доступної для виробництва енергії. Потенціал біомаси по Україні за даними 2013 р.
оцінюється у близько 27 млн. т у.п./рік. Основними складовими потенціалу є відходи сільського господарства (солома зернових культур та ріпаку, відходи виробництва кукурудзи на зерно і соняшника) та енергетичні культури, вирощування яких у промислових масштабах активно розвивається в країні останніми роками.
Потенціал біомаси в українській частині Дунайського регіону становить близько 2,1 млн.
т у.п./рік або 8% загального потенціалу біомаси в Україні. При цьому ситуація по областях
Регіону (Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області) є неоднорідною з
точки зору структури цього потенціалу та його фактичного використання для енергетичних
потреб. Це пояснюється особливостями природно-кліматичних умов областей та стану розвитку різних галузей народного господарства.
Одеська область має велику посівну площу й займає 7 місце серед регіонів України по
виробництву зернових культур та соняшнику. Відповідно, в області є великий потенціал відходів сільського господарства у вигляді соломи (393 тис. т у.п./рік), стебел кукурудзи (86 тис.
т у.п./рік) й соняшника (83 тис. т у.п./рік) та ін. Тваринництво області може бути джерелом
гною як сировини для потенційного виробництва біогазу. Характерною особливістю області є
наявність доволі високого потенціалу очерету. Одна частина цього потенціалу, близько 60
тис. т у.п./рік, знаходиться в дельті Дунаю, інша частина (обсяг якої потребує додаткового
уточнення) – в дельті Дністра.
Інші три області української частини Дунайського регіону мають відносно малі посівні
площі і, як наслідок, невеликий потенціал сільськогосподарської біомаси, доступної для виробництва енергії. Показники стану тваринництва (поголів’я великої рогатої худоби, свиней,
птиці) в цих областях є, в основному, помітно нижче середніх по Україні, тому виробництво
біогазу з гною навряд чи буде пріоритетним напрямком розвитку біоенергетики в найближчому майбутньому. Хоча це не виключає реалізацію окремих біогазових проектів на успішних
сільськогосподарських підприємствах.
Ситуація з деревною біомасою протилежна. Закарпатська й Івано-Франківська області
мають найвищу лісистість в Україні (51,4% та 41%, відповідно), Чернівецька – значно вище
25
26

http://epl.org.ua/uploads/media/EPL__8_48_2010.pdf
у.п. – умовне паливо (теплота згорання 29,3 МДж/кг).
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середньої (29,2%), тоді як лісистість Одеської області складає лише 6,1%. Закарпатська область має один з найвищих в країні показників по потенціалу деревної біомаси для енергетичних потреб – 132 тис. т у.п./рік.
Ще одною складовою потенціалу біомаси є енергетичні культури. Ці культури можуть вирощуватися на вільних сільськогосподарських землях або землях низької якості. Також варто
відмітити досить великі площі занедбаних сільгоспугідь на заплавних землях уздовж річок,
які майже не використовуються. Вирощування верби або тополі на цих землях може бути поєднано з відновленням водно-болотних угідь і слугувати прикладом сталого екологічно дружнього використання земель.
Одеська область має добрі передумови для розвитку цього сектора (наявні більше 100
тис. га вільних земель, використання яких може дати 330 тис. т у.п./рік біомаси), тоді як площа земель під енергокультури в інших областях української частини Дунайського регіону є
доволі обмеженою. Враховуючи природно-кліматичні умови областей української частини
Дунайського регіону, для вирощування можна рекомендувати такі енергетичні культури:
Одеська область – тополя, акація, міскантус, просо, Івано-Франківська і Закарпатська області
– верба, вільха, тополя, міскантус, Чернівецька область – вільха, тополя, міскантус.
Підсумовуючи, можна сказати, що найбільша частка загального потенціалу біомаси Регіону припадає на Одеську область (57%), найменша – на Закарпатську (10%). Майже половина всього потенціалу біомаси Регіону – це відходи сільського господарства. На другому місці
за обсягом знаходяться енергетичні культури (23%), на третьому – деревна біомаса (18%).
Потенціал виробництва біогазу та рідких моторних палив є порівняно невеликим.
Ситуація з використанням потенціалу біомаси в української частини Дунайського регіону
є принципово схожою із загальною ситуацією в України: найбільш активно застосовується
деревна біомаса (> 90% економічного потенціалу), найменш активно – сільськогосподарські
відходи та потенціал біогазу (до 1%).
Таблиця 15 - Потенціал біомаси в областях української частини Дунайського регіону (2013)
Вид біомаси

Економічний потенціал, тис. т у.п./рік
Одеська обл.

Івано-Франківська обл.

Чернівецька обл.

Закарпатська обл.

Відходи с/г

712

124

111

49

Деревна біомаса

22

118

110

132

Біогаз

16

34

22

3

Рідкі біопалива

63

25

19

6

Енергокультури

330

83

50

13

Очерет

60*

н.д.

н.д.

н.д.

Всього

1203

384

312

203

Частка потенціалу Регіону

57%

18%

15%

10%

н.д. – немає даних
* Відноситься до очерету в дельті Дунаю. Потенціал очерету в дельті Дністра потребує додаткової оцінки.

В Одеській області є велика кількість опалювальних котелень та котлів на деревині (трісці, гранулах). Крім того, працюють кілька котлів на лушпинні соняшника на підприємствах
масложирової галузі, теплогенераторів на соломі у складі зерносушильних комплексів підприємств та котлів на гранулах/брикетах з очерету. В інших областях Регіону майже всі існуючі котли на біомаси – це котли на деревині, а приклади енергетичного обладнання на інших
видах біомаси одиничні або взагалі відсутні.
Існує лише дві біогазові установки на території української частини Дунайського регіону:
в Івано-Франківській області на свинокомплексі компанії «Даноша» та в Чернівецькій області
на Лужанському спиртозаводі. Прикладів комерційного виробництва енергетичних культур в
Регіоні на сьогодні немає.
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Рис. 12. Структура потенціалу біомаси в української частини Дунайського регіону
за видами ресурсів
Співставлення структур наявного енергетичного потенціалу біомаси в Регіоні та його фактичного використання показує їх невідповідність – потенціал відходів сільського господарства та енергетичних культур є найбільшим, а його застосування – найменшим. При цьому
енергетичний потенціал деревини використовується майже повністю. Можна зробити висновок про необхідність, по-перше, зваженого й обґрунтованого підходу до застосування деревних ресурсів, по-друге, – широкого залучення інших видів біомаси (відходів сільського господарства, енергетичних культур) до паливно-енергетичного балансу Регіону.
Наявні проблеми енергетичного забезпечення регіону, дефіциту енергоресурсів
та запровадження відновлювальної енергетики в цілому.
Проблеми, що перешкоджають запровадженню сталої енергетики
на основі використання потенціалу біомаси в регіоні
Українську частину дунайського регіону можна охарактеризувати як енергодефіцитний
регіон, в якому доволі гостро стоїть проблема енергозабезпечення. Причини такого стану речей полягають як в загальній ситуації в країні, так і в місцевих особливостях даного Регіону.
Наразі Україна знаходиться у важкій, майже кризовій, економічній ситуації. Крім того, існують
серйозні проблеми з поставками не тільки імпортованого природного газу, але й енергетичного вугілля власного видобутку, оскільки частина вугільних шахт опинилася на території
проведення антитерористичної операції. За оцінками експертів, дефіцит вугілля у 2015 р.
може сягнути 10 млн. т 27. Цього року Міненерговугілля планує видобути всього 9 млн. т вугілля, проти торішніх 17 млн. т. При цьому вугільної продукції вийде майже 6 млн. т. Через
нестачу енергетичного вугілля вже зупинилися або знаходяться на межі зупинки блоки деяких вугільних електростанцій, що, в свою чергу, призвело до гострого дефіциту електроенергії в країні. Через це з січня 2015 р. Україна була змушена розпочати імпорт електроенергії з
Російської Федерації, але при цьому вже в березні обсяг імпорту планується зменшити у 7,5
разів а у вересні – повністю припинити 28.
В Регіоні енергетична ситуація ускладнюється тим, що є деякі райони, які взагалі не газифіковані, і для них вугілля є основним енергоносієм. У разі перебоїв з постачанням вугілля
в таких районах постає серйозна проблема енергозабезпечення. Прикладами є Татарбунарський та Кілійський райони Одеської області. Ці райони і раніше мали певні проблеми із забезпеченням вугіллям, а тепер ситуація тільки ускладнюється. Із місцевих палив вони можуть розраховувати тільки на відходи сільського господарства та очерету (деревної біомаси
дуже мало із-за невеликої площі лісів).
29F

30F

27
28

http://newsradio.com.ua/2015_01_28/Def-cit-vug-llja-v-Ukra-n-mozhe-sjagnuti-10-m-ljon-v-tonn-ekspert-5373/
http://economics.unian.net/energetics/1046100-ukraina-hochet-v-marte-sokratit-import-elektroenergii-iz-rf-v-75raza.html
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Також ускладнює ситуацію відсутність великих українських електростанції в Придунайському регіоні Одеської області. Найбільшим джерелом електроенергії є Молдавська ГРЕС, що
знаходиться на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) та належить Російській приватній групі Інтер РАО ЄЕС. Враховуючі дані обставини, Україна змушена постійно купувати електроенергію у Молдови через складні домовленості, враховуючи
юридичний статус ПМР та правовласника згаданої електростанції.
Проблеми енергозабезпечення існують і в інших областях української частини Дунайського регіону. Вихід із ситуації полягає у розвитку відновлюваної енергетики, широкому використанні місцевих палив, таких як різні види біомаси. Як вже було зазначено, в Одеській області це можуть бути відходи сільського господарства і енергетичні культури (плюс очерет в
деяких районах); в Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях – це, головним
чином, деревна біомаса, доповнена сільськогосподарськими відходами та енергокультурами.
В цьому контексті важливим питанням є аналіз бар’єрів на шляху впровадження біоенергетичних технологій в Регіоні.
Основними проблемами, що стримують сталий розвиток біоенергетики в українській частини Дунайського регіону (як і в Україні в цілому) є:
 брак дієвих механізмів стимулювання різних секторів біоенергетики;
 недоліки існуючих механізмів підтримки;
 недоліки діючого законодавства;
 технічні та організаційні проблеми забезпечення біоенергетичних установок паливною
сировиною;
 недостатній рівень інформаційно-просвітницької роботи.
Незважаючи на низку важливих документів, прийнятих Урядом у 2014 році, що були
спрямовані на укріплення енергетичної безпеки країни, можна й досі констатувати брак дієвих механізмів стимулювання розвитку різних секторів біоенергетики. На сьогодні одним з
основних інструментів підтримки відновлюваної енергетики залишається «зелений» тариф
(ЗТ) на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Основні положення щодо ЗТ викладені в Законі України «Про електроенергетику» 29. Нажаль на практиці застосування цього механізму гальмується кількома факторами, один з яких – недостатньо висока величина ЗТ для енергоустановок на біомасі і, особливо, на біогазі для започаткування
дійсно широкого їх впровадження в країні. Крім того, всупереч законодавству, величина ЗТ
не переглядалася впродовж серпня-грудня 2014 р. у відповідності до курсу євро. Перегляд
був виконаний лише у січні 2015 р., після чого реальна величина ЗТ була зразу ж зменшена
Постановою НКРЕКП №157 від 31.01.2015 30 на період дії надзвичайних заходів на ринку
електричної енергії (для електроенергії з біомаси/біогазу – на 10%). Треба зазначити, що експерти з ВДЕ вважають це зменшення незаконним. Відповідно до зазначеної Постанови, величина «зеленого» тарифу для виробників електроенергії з біомаси/біогазу становить наразі
197,36 коп./кВт∙год (без ПДВ).
Другою проблемою законодавства щодо «зеленого» тарифу є некоректне визначення
терміну «біомаса». Згідно ЗУ «Про електроенергетику», «біомасою є невикопна біологічно
відновлювана речовина органічного походження у вигляді відходів лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов'язаних
з ними галузей промисловості, що зазнає біологічного розкладу, а також складова промислових або побутових відходів, що здатна до біологічного розкладу». Таким чином, біомасою
вважаються лише відходи зазначених галузей народного господарства а ряд широко розповсюджених видів біомаси, що не можуть кваліфікуватися як «відходи», під дане визначення
не підпадають. Це – дрова, деревна тріска, гранули та брикети з біомаси, енергетичні культури, силос кукурудзи та ін.
31F
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Стаття 17-1 Закону України «Про електроенергетику»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80/page3
30
Постанова Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг http://www.nerc.gov.ua/?id=13914
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Ще однією суттєвою проблемою практичного застосування «зеленого» тарифу є нереальні вимоги щодо місцевої складової при створенні об’єкта електроенергетики. Місцевою
складовою є частка складових об’єкта електроенергетики українського походження. ЗТ застосовується лише за умови дотримання вимоги щодо розміру місцевої складової, наразі це
не менше 50%. Більшість експертів вважають цю вимогу невиправдано високою, виходячи з
того, що виробництво більшості видів відповідного обладнання або хоча б їх основних комплектуючих на сьогоднішній день в Україні не освоєно і навряд чи буде освоєно у найближчому майбутньому.
Механізм ЗТ опосередковано впливає і на розвиток виробництва теплової енергії з біомаси, оскільки більшість електрогенеруючих установок будується в режимі сумісного виробництва теплової та електричної енергії – ТЕЦ або когенераційних установок. Тим важливішим є питання вдосконалення законодавства щодо «зеленого» тарифу.
У 2014 році було прийнято два важливих документа, що напряму стосуються сектору теплової енергії. Це Постанови КМУ, спрямовані на стимулювання заміщення природного газу
при виробництві теплової енергії для населення та для бюджетних установ: Постанова №
293 від 09.07.2014 «Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання» й Постанова № 453 від 10.09.2014 «Про стимулювання заміщення природного газу при
виробництві теплової енергії для бюджетних установ та організацій». Нажаль, механізми,
прописані в цих постановах, виявилися недосконалими, що створює серйозні бар’єри для їх
практичної реалізації.
Так, Постановою КМУ № 293 уведено «стимулюючий» тариф на виробництво теплової
енергії для населення з будь-яких видів палива та енергії за винятком природного газу. Однією з основних проблем є те, що в документі мова іде про тариф на виробництво теплової
енергії, тоді як більшість теплокомуненерго України мають затверджений «сумарний» тариф,
тобто на виробництво, транспортування й постачання, без окремого виділення тарифу на
виробництво. Крім того, під дію Постанови не попадають ТЕЦ та когенераційні установки, а
сама величина «стимулюючого» тарифу у більшості випадків є недостатньо високою, щоби
дійсно стимулювати перехід с природного газу на біомасу. Постановою КМУ № 453 уведено
«стимулюючий» тариф на виробництво теплової енергії для бюджетних установ з будь-яких
видів палива та енергії за винятком природного газу. Недоліки цієї Постанови схожі з вже
описаними вище.
Виробники теплової енергії з біомаси зіштовхуються з рядом труднощів при практичній
реалізації своїх проектів. Така ситуація не тільки гальмує впровадження вже існуючих проектів але й «відлякує» потенційних інвесторів від започаткування нових проектів.
По-перше, виробники теплової енергії з альтернативних палив (в тому числі біомаси)
мають проблеми з доступом до теплових мереж. Місцеві теплокомуненерго не зацікавлені в
підключенні об’єктів альтернативної теплогенерації до своїх мереж і чинять перешкоди у видачі технічних умов на приєднання. По-друге, згідно існуючого порядку, всі теплогенеруючі
потужності на ВДЕ отримують ліцензію на виробництво теплової енергії і тариф в НКРЕКП.
Тобто власники всіх, навіть самих маленьких котелень, мають приїжджати до Києва за необхідними документами та дозволами. При цьому для котелень на викопних паливах є градація: при обсязі виробництва до 20 тис. Гкал/рік ліцензію і тариф видають органи місцевого
самоврядування, при обсязі понад 20 тис. Гкал/рік – НКРЕКП. Така практика видається більш
логічною й легкою для застосування, її треба розповсюдити й на котельні, що працюють на
біомасі.
Ще однією проблемою є занадто жорсткі норми по викидах шкідливих речовин для котлів
на біомасі. На відміну від ряду провідних країн ЄС, в екологічних нормативних документах
України ще не отримала належного застосування практика встановлення граничних викидів
забруднюючих речовин в залежності від потужності котла. Тобто вимоги однаково жорсткі до
котлів потужністю кілька десятків чи сотень МВт і до локальних опалювальних котлів потужністю кілька МВт. Однак у малих та середніх установках технічно і економічно неможливо
реалізувати такі жорсткі екологічні вимоги, які є звичайною практикою для великих установок.
Українські норми щодо викидів шкідливих речовин обов’язково треба гармонізувати з європейськими.
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Основною проблемою сектору енергетичних культур є те, що ці культури (окрім верби) й
досі не віднесені до розряду сільськогосподарських, і їх вирощування на землях сільськогосподарського призначення неможливе. Існуюча процедура включення до реєстру сільгоспкультур є довгою, оскільки передбачаються польові випробуванні протягом понад 3 років. Інша
проблема полягає у важкому доступі до незадіяних сільськогосподарських земель або інших
земель, що не використовуються через їх низьку якість або інші причини. При зверненні потенційних виробників енергокультур до місцевих органів влади з питання надання земельної
ділянки, ці органи безпідставно затягують вирішення даного питання або взагалі не надають
ніякої інформації.
Що стосується деревної біомаси, то більшість лісів України знаходиться у користуванні
Державного агентства лісових ресурсів України. Підпорядковані йому держлісгоспи не мають
достатньої техніки і мотивації для значного збільшення заготівлі деревного палива. Разом з
тим існує ціла низка обмежень для приватних компаній по цьому виду діяльності.
Також треба зазначити, що у 2014 році Урядом було прийнято ряд рішень, що є несприятливими для інвестування у біоенергетику, і, відповідно, для її розвитку: скасовано звільнення від податку на прибуток для виробників електроенергії з ВДЕ; скасовано звільнення від
ПДВ операцій з продажу біопалив, в тому числі дров, тріски, гранул, брикетів; уведено акцизи
на виробництво рідких біопалив.
Шляхи подолання проблем і створення умов для розвитку відновлювальної
енергетики на основі використання потенціалу біомаси в регіоні
Одним з важливих напрямків подолання існуючих в секторі ВДЕ проблем є вдосконалення законодавства на національному рівні. До цього напрямку, в першу чергу, відноситься внесення змін та доповнень до ЗУ «Про електроенергетику» щодо «зеленого» тарифу, а також до Постанов КМУ № 293 та 453, які стимулюють заміщення природного газу при
виробництві теплової енергії для населення та для бюджетних установ.
До ЗУ «Про електроенергетику» першочергово необхідно внести такі зміни: виправити визначення терміну «біомаса», підвищити коефіцієнт ЗТ для електроенергії, виробленої з біомаси/біогазу, відмінити вимогу щодо місцевої складової при створенні об’єкта
електроенергетики. Позитивним фактором є те, що нещодавно в Верховній Раді України
було зареєстровано законопроект, який вирішує основні проблемні питання «зеленого» тарифу в Україні (№ 2010 від 03.02.2015) 31.
Згідно з цим законопроектом, до поняття «біомаса» будуть відноситися не тільки відходи, але й продукти відповідних галузей господарства (визначення гармонізовано з європейською Директивою 2009/28/EC). Коефіцієнти ЗТ для електроенергії з біомаси/біогазу підвищено (величина «зеленого» тарифу розраховується через відповідний коефіцієнт). Наприклад, для об’єктів, уведених в експлуатацію з 01.04.2015 по 31.12.2019, пропонуються такі
коефіцієнти: для біомаси 2,84 (зараз 2,07), для біогазу 3,15 (зараз 2,07). Крім того, вимога
щодо місцевої складової при створенні об’єкта електроенергетики відміняється, а замість неї
уводиться надбавка до ЗТ за використання обладнання українського виробництва: надбавка
5%, 10%, 15% при рівні використання обладнання українського виробництва у 15%, 30%,
50%, відповідно.
Ведеться робота по вдосконаленню Постанов КМУ 293 та 453. Готуються нові редакції
документів, в яких буде виправлено зазначені вище недоліки та вдосконалено механізм застосування «стимулюючого» тарифу для виробників теплової енергії з альтернативних палив, включаючи біомасу. Необхідно забезпечити якомога скоріше офіційне прийняття нових
версій цих постанов.
Для подолання перешкод на шляху практичної реалізації біоенергетичних проектів необхідно також забезпечити наступне:
 Внести зміни до Закону України «Про теплопостачання», які б давали пріоритетний доступ об’єктам альтернативної теплогенерації до теплових мереж.
3F

31

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53806
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Спростити процедуру ліцензування та затвердження тарифу для невеликих виробників
теплової енергії з біомаси. При обсягах виробництва до 20 тис. Гкал/рік ці функції мають
бути передані від НКРЕКП до органів місцевого самоврядування.
 Спростити процедуру внесення енергетичних культур до реєстру сільськогосподарських
культур.
 Врегулювати питання заготівлі деревного палива в лісах державної форми власності
приватними компаніями, що мають відповідну техніку.
 Збільшити норматив по рубці річного приросту деревини в лісах з поточних 50-55% до
80-85%, що є загальноприйнятою практикою в країнах ЄС і вважається допустимим з
екологічної точки зору. Паралельно з цим треба підсилити контроль для запобігання
проведення незаконних рубок, що сприятиме сталому розвитку даного сектора.
Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України підготовлено
два важливих документа, які у разі їх офіційного затвердження зможуть внести суттєвий внесок в процес подолання бар’єрів на шляху сталого розвитку біоенергетики в країні. Це проект
Плану заходів щодо розвитку сфери виробництва багаторічних енергетичних рослин та проект Плану заходів щодо розвитку внутрішнього ринку виробництва та споживання твердого
біопалива та біогазу для виробництва теплової та/або електричної енергії і заміщення природного газу.
Серед іншого, ці Плани заходів передбачають:
 Спрощення процедури укладання договорів між Держлісгоспами і суб’єктами підприємницької діяльності щодо заготівлі усіх видів деревного палива (дрова, деревна тріска,
тощо) і сировини для виробництва деревних пелет власною чи орендованою технікою.
Затвердження форми типового договору, необхідного для проведення зазначеної діяльності.
 Розробку законопроекту про внесення змін до ЗаконуУкраїни «Про теплопостачання»
щодо:
o передачі органам місцевого самоврядування права на видачу ліцензій та встановлення тарифу на виробництво теплової енергії з альтернативних видів палива;
o гарантування безперешкодного та пріоритетного доступу до теплових мереж
суб’єктів підприємницької діяльності, що виробляють теплову енергію з альтернативних видів палива.
 Внести зміни до нормативно-правових актів, що регулюють вимоги до викидів шкідливих
речовин від котлів, які використовують тверде біопаливо, в частині їх гармонізації з відповідними європейськими нормами.
 Сформувати реєстр непридатних та малопродуктивних для сільськогосподарського виробництва земель в розрізі регіонів України, які можна використати для вирощування багаторічних енергетичних рослин.
 Відпрацювати технології вирощування багаторічних енергетичних культур, адаптованих
до кліматичних умов України, створити дослідні плантації для їх отримання та реалізації
посівного матеріалу.
 Розробити проекти нормативно-правових актів щодо прискорення та забезпечення першочергового внесення біоенергетичних культур до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні.
 Розробити законопроект про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види
палива» щодо визначення терміну «багаторічна енергетична рослина».
Враховуючи особливості Української частини Дунайського регіону, в якості стратегічних
напрямків розвитку біоенергетики в цьому регіоні можна рекомендувати наступні:
 Впровадження котлів на відходах сільського господарства, в першу чергу в Одеській області з огляду на великий потенціал даного виду біомаси. Розвиток цього напрямку в
Івано-Франківській та Чернівецькій областях також можливий, принаймні в перспективі,
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за умови ретельної ідентифікації відповідних проектів та добре продуманої системи логістики.
 Впровадження котлів на деревній біомасі у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Цей процес має супроводжуватися розвитком цивілізованого ринку деревного біопалива (виробництво та постачання тріски, гранул, брикетів). В Одеській області, з огляду на обмежені ресурси деревної біомаси, слід віддавати перевагу іншим
видам біопалива, наприклад, гранулам/брикетам з очерету.
 Вирощування енергетичних культур в усіх областях Української частини Дунайського регіону в масштабах, відповідних площі вільних земель в області. Можна рекомендувати
такі енергетичні культури: Одеська область – тополя, акація, міскантус, просо, ІваноФранківська і Закарпатська області – верба, вільха, тополя, міскантус, Чернівецька область – вільха, тополя, міскантус.
 Розвиток біогазових технологій в Одеській області та, принаймні в перспективі, в ІваноФранківській (ця область має непоганий показник по поголів’ю корів). Додаткового вивчення потребує питання можливості виробництво біогазу з твердих побутових відходів
та відходів харчової промисловості в Регіоні.
 Створення в Регіоні спеціалізованих компаній по забезпеченню потенційного споживача
тепловою енергією з біомаси «під ключ» (позитивними прикладами є енергохолдинг
«Кригер» 32 в Житомирі, компанія «Укртепло» 33 в Києві).
Для реалізації зазначених напрямків розвитку в Регіоні мають бути забезпечені відповідні передумови. Рекомендується проведення інформаційної компанії серед широкого кола зацікавлених сторін (цільових груп) щодо можливостей та перспектив розвитку біоенергетичних
технологій, їх внеску до забезпечення надійного енергопостачання. Цільові групи можуть
включати представників місцевих адміністрацій, потенційних інвесторів, комерційних та промислових підприємств, сільськогосподарських компаній, теплокомуненерго та інших структур. Серед іншого, інформаційна компанія має включати організацію технічних екскурсій на
об’єкти успішно реалізованих біоенергетичних проектів в Українській частині Дунайського регіону.
Крім того, рекомендується, щоби компанії, які займаються розробкою та реалізацією біоенергетичних проектів або планують зайнятися цим, вступали до Біоенергетичної асоціації
України 34. Це дасть їм можливість лобіювати інтереси Регіону на державному рівні та відстежувати всі важливі події в секторі біоенергетики.
34F

35F

36F

Умовні скорочення
ВДЕ – відновлювані джерела енергії
ЗТ – «зелений» тариф
ЗУ – Закон України
НКРЕКП – Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
ТЕЦ – теплоелектроцентраль
у.п. – умовне паливо (теплота згорання 29,3 МДж/кг)
Мт.н.е. – 41868 ТДж
ГЕС – гідроелектростанція
ВЕС – вітрова електростанція
СЕС – сонячна електростанція
ГВт×год – гігаватт×годин (1 ГВт×год = 3,6 ТДж)

32

http://kriger.com.ua/

33

http://ukrteplo.kiev.ua/ru/o‐kompanii.html

34

http://www.uabio.org/
85

Комплексне бачення участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО‐КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В
УКРАЇНСЬКІЙ ЧАСТИНІ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
Місце проблематики в Плані дій до Стратегії ЄС для Дунайського регіону
Питання, що стосуються збереження природної та історико-культурної спадщини і розвитку туризму в Дунайському регіоні віднесені до розділу А «Об’єднуючи Дунайський регіон» і
безпосередньо є предметом підрозділу 3 «Розвиток культури і туризму та контактів між
людьми».
Ключові тези підрозділу:
Посилаючись на міжнародні конвенції в галузі культури, зокрема конвенції ЮНЕСКО, а
також наголошуючи на важливості слідування принципам Люблянської декларації з питань
культурної спадщини «Від примирення до сталого соціально-економічного розвитку» (Любляна, 6-7 листопада 2009 р.), у вступній частині до зазначеного підрозділу зазначається, що
культурна спадщина має економічну і соціальну цінність і здатна сприяти процесу міжетнічного примирення і прискоренню соціально-економічного розвитку шляхом зміцнення регіональної співпраці і культурного діалогу.
Зазначений підрозділ включає такі напрямки та дії:
Культурна спадщина
















Збереження культурного різноманіття як потужного чинника розвитку Дунайського регіону.
Посилення співпраці і контактів між людьми різного походження, сприяння творчості, надання імпульсу культурній інновації та економічному розвитку на основі спадщини, традицій і туризму.
Туризм
Просування Дунайського регіону як Європейського бренду.
Перетворення Дунайського регіону на важливе туристичне місце Європи.
Розвиток короткотермінових туризму і рекреації (туризм «вихідних днів»), а також сприяння більш тривалому перебуванню туристів у регіоні.
Подальший розвиток навігаційної і портової інфраструктури для круїзного судноплавства
і приватного яхтингу, в тому числі круїзів типу «ріка-море» (Дунай-Чорне море)
Подальший розвиток активного туризму шляхом створення туристичних шляхів та інфраструктури уздовж Дунаю.
Посилення зв’язків і співробітництва і сфері навчання, освіти та науково-дослідної роботи в галузі туризму.
Покращення планування та інфраструктури в сфері туризму, включаючи готельну інфраструктуру і приватні садиби, портову туристичну інфраструктуру, інформаційні туристичні
центри, природоохоронні та культурні зони, винні шляхи («шляхи вина»), пішохідні та велосипедні шляхи та їх мережі в Дунайському регіоні, включаючи шляхи уздовж річок Сава і Драва.
Сприяння покращенню якості туристичного продукту, в тому числі розробка регіональних
стратегій сталого туризму.
Розвиток сталого туризму, який стимулював би відвідання природних та культурних
об’єктів і розвиток «зелених» напрямків туризму, в тому числі вело-туризму.
Просування велнесс-туризму в регіоні
Збір даних щодо культурної діяльності та створення всеохоплюючої бази даних з культурної діяльності в Дунайському регіоні
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Розвиток культурних і мистецьких обмінів
Також цієї проблематики стосується підрозділ 6 «Збереження біологічного різноманіття,
ландшафтів і якості повітря та ґрунтів» розділу В «Охорона довкілля в Дунайському регіоні».


Ключові тези підрозділу, які стосуються тематики, що розглядається:
Зроблено наголос на зв’язку між якістю довкілля та різними сферами розвитку, в тому
числі туризмом, а також необхідністю враховувати ці сфери розвитку в процесі планування
заходів з охорони довкілля.
Зі свого боку додамо, що природоохоронний аспект має братися до уваги в контексті заходів зі збереження історико-культурної спадщини та розвитку туризму, адже природні
ландшафти є частиною не лише природної спадщини, а й історико-культурного надбання, бо
є складовою того середовища, яке також впливало на розвиток культури і місцевих традицій
представників різних етнічних груп, для яких ці території стали домівкою, і які в свою чергу
мали вплив на оточуюче їх середовище.
Аналіз поточної ситуації в українській частині Дунайського регіону
Як вже зазначалося, в адміністративно-територіальному плані українська частина Дунайського регіону представлена Одеською, Чернівецькою, Івано-Франківською та Закарпатською областями.
Українська частина Дунайського регіону має сприятливі для розвитку туризму і рекреації
природно-географічні та кліматичні умови: помірно континентальний клімат; різноманітні
природні комплекси, включаючи літоральні (природні комплекси прибережних смуг), степові,
лісостепові, передгірські, гірські (Українські Карпати), дельти великих річок Дунаю та Дністру.
На території української частини Дунайського регіону існує значна кількість об’єктів
природно-заповідного фонду, включаючи два з чотирьох українських біосферних заповідника – Дунайський біосферний заповідник, який охоплює приморську зону української частини дельти Дунаю (Одеська область), і Карпатський біосферний заповідник (Закарпатська область), національні природні парки «Нижньодністровський», «Тузловські лимани» (Одеська
область), «Вижницький», «Хотинський», «Черемоський» (Чернівецька область), Галицький
НПП, Карпатський НПП, «Гуцульщина», «Верховинський» (Івано-Франківська область), «Синевир», Ужанський НПП, «Зачарований край» (Закарпатська область), природний заповідник
«Горгани» (Івано-Франківська область), регіональні ландшафтні парки «Тилігульський» та
«Ізмаїльськи острови» (Одеська область), а також істотну кількість заказників і велику кількість природоохоронних об’єктів місцевого значення – пам’ятки природи, ботанічні сади,
дендрологічні парки, пам’ятки садово-паркового мистецтва, заповідні урочища.
Чотири області, які належать до української частини Дунайського регіону, володіють надзвичайно багатою історико-культурною спадщиною. Так в Одеській області на державному обліку і під охороною знаходиться 4476 об’єктів культурної спадщини, з них 1297
пам’яток історії, 1654 – археології, 1311 – містобудування та архітектури, 209 – монументального мистецтва, 4 – науки і техніки та 1 - садово-паркового мистецтва. 12 населених пунктів області включені до списку історичних населених місць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878. 35
В Чернівцях сьогодні на державному обліку в межах міста перебуває 689 пам’яток та
об’єктів культурної спадщини, з яких 24 пам’ятки національного значення та 665 пам’яток культурної спадщини місцевого значення. 36 Варто особливо підкреслити, що нещодавно резиденцію митрополитів Буковини і Далмації (нині центральний корпус Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича) було включено до списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. 37
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На території Закарпатської області до державного реєстру області включено 9 замків,
339 пам’яток архітектури національного і місцевого значення, 212 пам’яток археології. 38
На державному обліку в Івано-Франківській області знаходиться 869 пам’яток історії,
142 пам’ятки монументального і 1440 археології. 24 пам’ятки занесено до Державного реєстру національно-культурного надбання. 27 населених пункти області мають статус історичних міст. 39
Області, що входять до складу української частини Дунайського регіону, відрізняються
надзвичайним етнічним різноманіттям та культурною різнобарвністю. За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року, на території Одеської області проживають представники 133 національностей і народностей, на території Чернівецької області – близько 80,
Івано-Франківської – понад 90, Закарпатської – понад 100 національностей і народностей. 40
Поліетнічність, наявність зон компактного проживання таких найчисленніших національних меншин як молдавани, болгари, угорці, румуни, гагаузи, а також словаки, албанці, чехи,
створює підґрунтя для віднесення Закарпатської, Одеської і Чернівецької областей до етнорегіонів. 41
В контексті регіонального та місцевого розвитку, зокрема, говорячи про перспективи розвитку туризму в українській частині Дунайського регіону, особливу цінність мають багаті етнокультурні традиції, включаючи збереження місцевих звичок, традиційного вигляду помешкань, етнічної гастрономії тощо, що збереглись в зонах компактного проживання представників різних етнічних груп. Це створює можливості для розвитку етнічного, сільського і гастрономічного туризму, який останніми роками набув великої популярності і розвивається
швидкими темпами в багатьох країнах Європи. Тут варто згадати й винний туризм, який також стає дедалі популярним в Європі і поряд з сільським і гастрономічним туризмом в таких
країнах, як Італія, Франція, Іспанія, Угорщина, Молдова розглядається центральними і регіональними урядами цих країн як істотний чинник регіонального і місцевого розвитку, а також
підвищення рівня зайнятості сільського населення в умовах глобальної трансформації сільськогосподарського виробництва і ринків його збуту його продукції. Одеська і Закарпатська
області є традиційними виноробними регіонами. Варто зазначити, що в Одеській області
виробляється біля 50% від загального об’єму виноматеріалів України; при цьому 84% усіх
виноградних насаджень області знаходяться у південній її частині у міжріччі Дунаю та Дністру, тут виробляється близько 94% винограду від загального обсягу його виробництва на
Одещині. 42 Втім, порівнюючи стан розвитку винного туризму на Одещині і Закарпатті, зазначимо, що на Закарпатті цей вид туризму має набагато більш усталені традиції і набув більш
широкого масштабу ніж на Одещині, де просуванням винного туризму фактично займаються
дві крупні виноробні компанії – ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабо», яке володіє
зареєстрованою торговою маркою «Шабо», і ТОВ «Велес» яке володіє зареєстрованою торговою маркою «Колоніст», – а також Національний науковий центр «Інститут виноградарства
та виноробства ім. В. Є. Таїрова». Варто відзначити наявність декількох дегустаційних залів
та садиб на Одещині, які пропонують туристам скуштувати місцеві вина та страви. Втім відмінністю винного туризму на Закарпатті є участь в його розвитку малих виноробних господарств та наявність винного шляху. Варто згадати й міжнародний винний фестиваль у Бере40F
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гово, якій цілком можна вважати інструментом просування винного туризму в регіоні на відміну від щорічної спеціалізованої виставки «Вино і виноробство» в Одесі та фестивалю «Живе вино України» на базі ННЦ «Інститут виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таїрова»,
які здебільшого орієнтовані на професійну аудиторію, ніж на масового споживача, в тому числі й туристів. При цьому на Одещині відзначається тенденція до скорочення виробництва
виноградних вин і збільшення виробництва міцних алкогольних напоїв: так у 2011 р. в Одеській області був зібраний високий врожай винограду високої якості – 229 тис. т.; при цьому
виробництво виноградних вин знизилось на 70%, водночас зросло виробництво коньячної
продукції. 43
Важливо зазначити, що розуміння винного туризму лише як «спеціалізованого виду туризму, що має на меті дегустацію, споживання, купівлю вина безпосередньо у виробника» 44, є
вкрай обмеженим, адже концепція винного туризму базується на поєднанні різних видів туризму – сільського, етнічного, гастрономічного, історичного, – і має на меті, як вже зазначалося, стимулювання регіонального і місцевого розвитку виноробних регіонів і місцевостей, а
також просування брендів певних регіонів і місцевостей, які мають багаті традиції виноробства і розглядають його як невід’ємну частку місцевої культури, на національному та міжнародному ринках товарів і послуг.
Основними перешкодами розвитку винного туризму в українській частині Дунайського
регіону є:
 Несприятлива законодавчо-нормативна база, яка фактично унеможливлює мікровиноробство в Україні, а саме Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів»,
який встановлює умови ліцензування на оптову торгівлю. Вартість ліцензії є занадто високою для дрібних виробників вина. Разом з тим, досвід країн Європи, де винний туризм
сягнув значного розвитку і істотним чином позитивно впливає на розвиток місцевої та регіональної економіки (Італія, Франція, Іспанія, Угорщина), свідчить, що цей вид туризму
тримається насамперед на мікровиноробстві та виробництві унікальних місцевих вин.
 Іншою проблемою є фактична відсутність вин найменувань, контрольованих на походженням (теруарних вин), які, за оцінкою директора Національного науковий центр «Інститут виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таїрова» В'ячеслава Власова, складають
«золотий фонд» будь-якої виноградарської країни, саме за такими винами знають ту чи
іншу країну або її регіон.» 45
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Значний відсоток низькоякісних вин та фальсифікату, обумовлений низькою платоспроможністю українського покупця і низькою культурою споживання вина;
Законодавчі обмеження на пропаганду культури споживання вина, яке віднесено до алкогольної продукції, відповідно до Закону України «Про рекламу». Разом з тим, реклама
пива, як слабоалкогольного напою, в засобах масової інформації є необмеженою, незважаючи на поширення такого негативного соціального явища, як пивний алкоголізм,
особливо в молодіжному середовищі. Варто зазначити, що подібних проблем свого часу
зазнали й деякі виноробні країни Європи, зокрема Італія. Але саме розвиток винного туризму та пропагування культури споживання вина як елементу здорового стилю життя
сприяли подоланню молодіжного пивного алкоголізму як масового явища в цій країні.
Українські фахівці наголошують на необхідності пропаганди вина як гастрономічного
продукту. 46 Зазначимо, що питання про доцільність відокремлення виноградного вина як
продукту гастрономічного від алкогольної продукції науково обґрунтував ще на початку
48F
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Гриневецкий С. Культура бытия – культура пития // http://rupor.od.ua/article/Kultura-bytiya--kultura--pitiya/
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XX століття Василь Єгорович Таїров, один із засновників школи виноградарства і виноробства в південному регіоні. 47
В українській частині Дунайського регіону існує істотний потенціал для розвитку сільського зеленого туризму (агротуризму), який в сучасних умовах розглядається як дійовий
інструмент розвитку сільських регіонів і місцевостей, здатний позитивно впливати на підвищення рівня зайнятості на селі, скорочення міграції сільського населення до міст, створення
можливостей для реалізації на місці продукції особистого селянського господарства, на благоустрій села, розвиток соціальної інфраструктури, сфери обслуговування, поліпшення демографічної ситуації на селі. Розробники «Стратегії розвитку та маркетингу туризму ІваноФранківської області до 2015 року» зазначають, що сільський зелений туризм є однією з не
багатьох галузей, яка не просто створює робочі місця, але й робить це без шкоди для навколишнього середовища. Позитивний вплив сільського зеленого туризму на вирішення соціально-економічних проблем села полягає ще й в тому, що він розширює сферу зайнятості
сільського населення не тільки у виробничій сфері, але й у сфері обслуговування. При певному нагромадженні кількості відпочиваючих з'являється потреба в задоволенні їх різноманітних запитів, а це, у свою чергу, стимулює розвиток сфери послуг: транспортних, зв'язку, торгівлі, служби побуту, відпочинково-розважальних та інших. 48
Передумовами розвитку агротуризму в Україні фахівці називають наявність приватного
житлового фонду в сільській місцевості; незайняте або частково зайняте в особистих селянських господарствах сільське населення, відсоток якого по відношенню до середньорічної
кількості працездатного населення, що продуває в сільській місцевості, наближається до
50%; проблема збуту сільськогосподарської продукції, дві третини якої виробляється в особистих селянських та фермерських господарствах. 49
Втім варто взяти до уваги й такий чинник, який істотно впливає на створення передумов
для розвитку агротуризму, як наявність чи відсутність традицій використання своєї власної
оселі для прийому туристів і надання їм певних послуг. Аналізуючи ситуацію в українській
частині Дунайського регіону варто відзначити, що найбільш усталеною традиція сільського
туризму є в гірських районах Закарпаття і Прикарпаття. Так в Івано-Франківській області туристів приймають понад 300 господарів, а кількість прийнятих туристів кожним господарем в
середньому становить 150 осіб на рік. 50 В Чернівецькій області туристів приймають понад 60
об'єктів сільського туризму. 51 В Одеській області, на відміну від інших трьох областей української частини Дунайського регіону, традиції агротуризму є менш розвиненими. Частково поліпшити ситуацію в сфері розвитку агротуризму на Одещині вдалося завдяки реалізації проекту Європейського Союзу «Украплення інтеграції прикордонних регіонів в сфері розвитку
сільського зеленого туризму» в рамках програми сусідства «Румунія-Україна».
Основними перешкодами розвитку сільського зеленого туризму в українській частині Дунайського регіону є:
 Неврегульоване законодавство та відсутність спеціальної нормативно-правової бази, на
яку б спирався цей вид туризму. Основними законодавчими актами, які регламентують
діяльність в цій сфері туризму, є загальний для всіх видів туристичної діяльності Закон
України «Про туризм», а також Закон України «Про особисте селянське господарство»,
які не визначають критерії, за допомогою яких можна б було відрізнити сільський туризм
від інших видів туристичної діяльності, законодавчо незакріплені вимоги до житла та до
власника житла, який надає послуги з сільського туризму. Актуальним на сьогодні для
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підтримки розвитку сільського туризму, просування його туристичних продуктів на внутрішньому і міжнародному туристичному ринку, є впровадження системи добровільної категоризації сільських садиб;
 Низький рівень розвитку інфраструктури, незадовільний стан доріг у гірській і сільській
місцевості;
 Низький рівень благоустрою та гострота комунальних проблем та санітарного стану в
сільській місцевості (відсутність каналізації, забруднення річок та берегів сміттям);
 Недостатній рівень якості та асортимент послуг;
 Низький рівень кваліфікації господарів;
 Недостатня маркетингова та рекламна діяльність;
 Недостатня кількість закладів відпочинку й розваг, культурних заходів та інформація про
них;
 Високі ціни у піковий сезон через низьку конкуренцію та недостатню кількість закладів
розміщення;
 Слабка співпраця з туристично-інформаційними центрами та тур операторами.
Зазначимо, що ці види туризму (сільський зелений, винний і гастрономічний) часто поєднується з етнічним туризмом, адже туристам пропонується не лише відпочинок у сільській
садибі, а можливість ознайомитися із місцевим побутом і традиціями, скуштувати типові місцеві страви і напої. Варто зазначити, що сьогодні в українській частині Дунайського регіону
існують спеціально створені об’єкти етнічного туризму. Яскравим прикладом є «Центр етнографічного, зеленого, сільського туризму і сімейного відпочинку «Фрумушика-Нова» в Тарутинському районі Одеської області на місці молдавських сел. Фрумуника-Нова і Рошія, населення яких було виселене у 1946 році у зв’язку зі створенням військового полігону. Створення центру було розпочато у 2006 р. Наразі центр включає цілу низку об’єктів: етнографічний
музей під відкритим небом «Бессарабське село Фрумушика-Нова», етнографічний музей
«Бессарабія XIX-XX століть», винний погреб, меморіал «Пагорб пам’яті», мінізоопарк, ферма
фазанів тощо. 52 Наразі триває робота зі створення природно-етнографічного парку «Тарутинський степ» на площі більше ніж 3000 га. Варто зазначити, що проект реалізується зусиллями приватного інвестора і є прикладом комплексної ідеї, яка поєднує бізнесовий проект і
заходами по збереженню історико-культурної і природної спадщини.
Українська частина Дунайського регіону має значний потенціал для розвитку лікувально-оздоровчого туризму, налічуючи значну кількість курортних місцевостей як в Карпатах,
так і в Українському Придунав’ї, включаючи Чорноморське узбережжя. Важливим є той факт,
що адаптаційний період для рекреантів навіть з північно-західної Європи (Велика Британія,
Нідерланди, Норвегія) та європейської частини Росії складає в Українському Придунав’ї лише 2-4 дні (наприклад, в Криму цей період складає 7-10 днів). Українська частина Дунайського регіону має значну кількість джерел мінеральних вод рідних типів і лікувальних грязей. До
цього треба додати такі рекреаційні ресурси, як наявність великих пляжів уздовж морського і
лиманських узбереж з ропою лиманів.
Несприятливими для розвитку лікувально-оздоровчого туризму чинниками є такі:
 Незадовільний матеріально-технічний стан професійних лікувально-оздоровчих закладів
в регіоні в при порівняно високих цінах на послуги;
 Важка доступність курортно-рекреаційних зон через недосконалу інфраструктуру (поганий стан автодоріг, недостатня кількість місць паркування, обмежене міжнародне авіасполучення, відсутність комфортабельного і швидкого залізничного сполучення);
 Низький рівень та асортимент послуг у порівнянні із подібними закладами сусідніх країн
– Угорщини, Словаччини і Румунії;
 Недостатня маркетингова та рекламна діяльність;
 Слабка співпраця з туристично-інформаційними центрами та тур операторами.
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Перспективним, але й досі малорозвиненим, видом туризму в Українській частині Дунайського регіону є водний туризм. Основною передумовою його розвитку є наявність відповідних природних ресурсів на території регіону – крупних річок, великих озер, морського узбережжя. Наявність транскордонних річок, насамперед великих – Дунай, Тиса, Дністер, Прут і
Сірет, – створює можливість розвитку транскордонного і міжнародного водного туризму.
Відмінності цих річок, обумовлені різноманітністю ландшафтів, нахилом русла, характером течії, наявністю та складністю перешкод, сезонним режимом тощо, дозволяють розвивати різні види водної туристсько-спортивної діяльності в регіоні – яхтінг, каякінг, рафтінг, які
набувають все більшої популярності в Європі. Вихід до Чорного моря рік Дунай та Дністер
створює можливість для створення змішаних річних і морських яхтених маршрутів. Великі
дунайські озера є привабливими для віндсерфенгістів. Втім за відсутності необхідної інфраструктури (кемпінгів, готелів, пунктів прокату обладнання) та реклами вони мало відомі як
об’єкти водного туризму.
Основними перешкодами розвитку водного туризму в українській частині Дунайського
регіону є:
 Відсутність необхідної інфраструктури (яхтених стоянок, каякінгових баз, пунктів прокату
обладнання тощо);
 Відсутність розроблених маршрутів, інформації поро них та карт маршрутів;
 Відсутність системи спостереження та системи безпеки і порятунку на водних маршрутах;
 Недостатність, а в багатьох випадках відсутність інструкторів;
 Недостатня кількість пунктів оренди туристичного спорядження (плотів, байдарок і каное,
човнів, наметів, спальних мішків тощо);
 Обмежена кількість туроператорів, які пропонують послуги в сфері водного туризму.
Ще одним екологічно дружнім видом туризму є велосипедний туризм. Цей вид туризму
стає дедалі популярним в Європі, в тому числі в Дунайському регіоні. Наразі триває створення велосипедних доріжок уздовж Дунаю, які проходять територіями дунайських країн. Прикладом такого популярного велосипедного маршруту є той, що починається у Пассау, Німеччина, і закінчується у Відні, Австрія. 53 Велосипедні маршрути уздовж Дунаю активно розвиваються в Угорщині, Словаччині, Сербії, починають розвиватися у Румунії. Варто зазначити,
що велосипедні маршрути прокладені не лише уздовж Дунаю, а й в інших місцевостях, в тому числі гірських.
В українській частині Дунайського регіону велосипедний туризм ще не набув помітного
розвитку, хоча і вважається перспективним видом туризму. Істотним поштовхом до розвитку
велосипедного туризму в українській частині Дунайського регіону став проект «ВелоКраїна»,
який здійснювався за підтримки Європейського Союзу з метою створення інфраструктури
для рекреаційних велосипедних поїздок у горах та популяризація цього способу відпочинку
серед українських та іноземних туристів. Територія проекту включає Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області з осередкамии у населених пунктах, добре відомих серед
туристів – Яремче, Ворохта, Яблуниця, Верховина, Коломия, Косів, Рахів та Вижниця. 54 Наразі в цих трьох областях української частин Дунайського регіону існує півсотні велосипедних
маршрутів. Практично не розвинений велосипедний туризм в Одеській області, зокрема
Українському Придунав’ї. Причинами цього є погана дорожня інфраструктура, відсутність інфраструктури велосипедного туризму (пунктів прокату снарядження, маркування маршрутів,
туристичних вказівників), нерозробленість велосипедних маршрутів в цьому регіоні.
Необхідно зазначити, що згадані види туризму часто пов’язані з історичним туризмом:
концепція розроблення винних шляхів в якості одного з базових елементів включає прив’язку
до історичних та історико-архітектурних об’єктів при складанні маршрутів (замків, фортець та
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інших історичних пам’ятників), відвідувачі садиб агротуризму та курортів часто зацікавлені у
ознайомленні з пам’ятками історії та архітектури, які є неподалік від місць їхнього відпочинку.
Тож збереження та підтримка у належному стані таких об’єктів, їх промоція, створення додаткових атракцій істотно впливає й на розвиток зазначених видів туризму. Прикладом такого
комплексного погляду на розвиток туризму в регіоні можна назвати проект «Створення інтегрального туристичного продукту для розвитку культурного туризму на Буковині», який виконувався за підтримки Європейського Союзу через Програму сусідства «Румунія-Україна» і
був сконцентрований на збереженні і розвитку природно-рекреаційної площі Хотинської фортеці. Разом з тим, проект мав на меті промоцію регіону на ринку туристичних послуг України і
Європи, а також залучення місцевого населення до захисту довкілля і покращення його усвідомлення власної історичної спадщини. 55
Говорячи про несприятливі чинники, які негативно впливають на розвиток зазначених
напрямків туристичної діяльності (на додаток до тих, які вже були нами згадані), варто звернути увагу на брак як стратегічного погляду на розвиток туристичної галузі в українській частині Дунайського регіону, так і брак довгострокового стратегічного підходу до регіонального і
місцевого розвитку, завдяки якому в тому числі було би визначене місце туристичної галузі в
розвитку областей, які входять до складу української частини Дунайського регіону, і окремих
місцевостей (суб-регіонів). Повертаючись до стратегічного підходу до розвитку туристичної
галузі в українській частині Дунайського регіону, зазначимо, що лише в Івано-Франківскій області розроблено «Стратегію розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до
2015 року». Інші три області української частини Дунайського регіону таких стратегій не мають. Лише в Закарпатській області було розроблено і у лютому 2007 р. затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації «Стратегію розвитку екологічного туризму та
еколого-освітньої діяльності на території Закарпатської області». Втім ця стратегія стосується лише одного напрямку туризму і за своїми масштабами не може бути порівняна із «Стратегію розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року».
Необхідно зазначити, що в усіх чотирьох областях української частини Дунайського регіону розроблені і ухвалені регіональні цільові програми розвитку туризму.56 Ці програми є різними за рівнем розробки. Втім вони не можуть виконувати роль довгострокових стратегій розвитку туризму в цих областях, яки мали б ґрунтуватися на детальному і всебічному аналізі
проблем і можливостей та визначати стратегічні пріоритети розвитку туризму та чіткі кількісні
та якості індикатори їх досягнення.
Рекомендації для української частини Дунайського регіону
57F

Українська частина Дунайського регіону завдяки розробленню і ухваленню Стратегії ЄС
для Дунайського регіону отримала унікальний шанс для розвитку туризму на її території в
контексті завдань, які визначені Планом дій до Дунайської стратегії: просування Дунайського
регіону як Європейського бренду і перетворення Дунайського регіону на важливе туристичне місце Європи.
Втім ситуація в сфері розвитку туризму в українській частині Дунайського регіону не може розглядатися окремо від стану туристичної галузі в Україні. Аналіз поточної ситуації в
українській частині Дунайського регіону демонструє необхідність удосконалення законодавчо-нормативної бази в тих сферах, які безпосередньо впливають на розвиток різних напрямків туристичної діяльності, орієнтованої на внутрішній туризм.
Нагальною є потреба прийняття окремого закону про сільській зелений туризм, який має
законодавчо встановити стандарти надання послуг в цьому виді туристичної діяльності.
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http://www.hottur.org.ua/proekt.php?id_page=3&lang=ua
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Див.: Програма розвитку туристично-рекреаційної галузі Одеської області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 26 серпня 2011 року№ 204-VI; Програма розвитку туризму в Чернівецькій
області на 2011-2012 роки, затвердження рішенням Чернівецької обласної ради від 21 грудня 2010 року № 212/10; Регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 24.03.2011 р.№ 74-4/2011; Програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2011-2015 роки, затверджена розпорядженням голови державної адміністрації від 10.12.2010 р.
№ 826.

93

Комплексне бачення участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону

Існує необхідність внесення змін до законодавчих актів України, які впливають на розвиток винного туризму в країні, в тому числі й в українській частині Дунайського регіону, а саме
Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів»; прийняття необхідних нормативних
актів до Закону України «Про виноград і виноградне вино», які регулювали б порядок контролю походження і якості вина з метою просування на внутрішньому і зовнішньому ринках українських вин контрольованих найменувань; внесення змін до Закону України «Про рекламу» в
частині, що стосується обмежень на рекламу виноградного вина як алкогольного продукту.
Нагальною проблемою, яка також потребує розв’язання на загальнодержавному рівні, є
відсутність в Україні дорожніх туристичних знаків. Разом з тим, такі знаки з урахуванням чинної національної законодавчо-нормативної бази були розроблені і запропоновані авторами
«Стратегії розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року». 57 Доцільно було б використати цей доробок, який дозволяє швидко і без зайвих витрат затвердити
дорожні туристичні знаки в Україні. Українська частина Дунайського регіону мала б стати пілотною територією для установлення і апробації дорожніх туристичних знаків.
Наявність Стратегії ЄС для Дунайського регіону диктує потребу в розробленні та затвердженні стратегії розвитку туризму в українській частині Дунайського регіону. Цей процес мав
би бути ініційований Координаційним центром з провадження діяльності, пов’язаної з участю
України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону. Наявність такої стратегії в контексті Стратегії ЄС для Дунайського регіону і Плану дій сприяла б визначенню довгострокових пріоритетів розвитку туризму в українській частині Дунайського регіону, заходів та ресурсів, необхідних для досягнення пріоритетних завдань, сприяла б покращенню стратегічного
планування регіонального розвитку областей, які входять до української частини Дунайського регіону, слугувала б орієнтиром для інвесторів та міжнародних донорів. Необхідність такої
стратегії обумовлюється й потребою у визначенні пріоритетів в сфері розвитку туризму в регіоні й у зв’язку з завершенням програмного періоду ЄС 2007-2013 і початком нового програмного періоду 2014-2020, в рамках якого Європейським Союзом будуть запропоновані нові
фінансові можливості, в тому числі й для реалізації Дунайської стратегії. Наявність затвердженої стратегії розвитку туризму в українській частині Дунайського регіону може збільшити
шанси України щодо залучення фінансової допомоги з боку ЄС для розвитку туристичної інфраструктури, а також має слугувати в якості орієнтира для визначення обсягів і джерел надання національного співфінансування, необхідного для отримання фінансування по лінії
програм ЄС, які будуть доступні для Україні, зокрема української частини Дунайського регіону, у наступному програмному періоді ЄС.
В якості інституційного кроку необхідно розглянути доцільність вступу України до Дунайської туристичної комісії.
На регіональному та місцевому рівні нагальними є наступні кроки:
 Маркування туристичних маршрутів в областях, які входять до складу української частини
Дунайського регіону;
 Створення мережі центрів туристичної інформації та електронних ресурсів, доступних в
мережі «Інтернет», за допомогою яких український та іноземний користувач міг би отримати інформацію про різні види туристичних послуг, об’єкти і маршрути в регіоні;
 Встановлення табличок з назвами вулиць і туристичних вказівників латиною в найбільших
туристичних центрах регіону як перший крок.
Доцільним кроком була б й розробка стратегій розвитку туризму для трьох областей
української частини Дунайського регіону, які їх не мають, - Одеської, Чернівецької та Закарпатської. Ці стратегії мали б враховувати специфічні риси і напрямки туризму, пріоритетні
для кожної з областей. Для Одеської області актуальною також є розробка стратегії та плану
дій інтегрованого управління приморською зоною (прибережною смугою), яка є важливим,
водночас вразливим, ресурсом розвитку регіону і відіграє істотну роль у розвитку туристичної
галузі регіону.
59F
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Стратегія розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року. – С. 188.
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СТАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ІНТЕГРОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ
РЕСУРСАМИ
Господарська діяльність та землекористування
Питанню комплексного розвитку Дунайського регіону приділяється особлива увага, оскільки Дунайський регіон є унікальним з точки зору географічного розта-шування, історикокультурної та природної спадщини та перспектив соціально-економічного розвитку у світлі
євроінтеграційних процесів. Зараз від витоку до гирла Дунай протікає територією 10 країн:
Німеччини, Австрії, Словаччини, Угорщини, Хорватії, Сербії, Болгарії, Румунії, Молдови та
України. Басейн Дунаю охоплює частини територій Італії, Словенії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Македонії, Польщі, Швейцарії та Чехії. На берегах Дунаю розташовані десятки великих
міст, в тому числі й чотири європейські столиці – Відень, Белград, Будапешт та Братислава.
Незважаючи на високе біологічне і ландшафтне різноманіття природні умови Української
частини Дунайського басейнового комплексу зазнали значної зміни в результаті повсюдної
господарської діяльності (рис. 13).

Балл
Высокий: 4,0
Низкий: -3,5

Рис 13. Інтегрована поверхня трансформування ландшафтів (позитивні значення переважання природних територій, негативні - пробразованних територий) (Хоменко, 2003).
У рівнинної частині регіону найбільш масовим видом антропогенного перетворення є
сільське господарство з обробітком земель (ріллєю) (рис. 14).
Найменша пертворенність природних ландшафтів характерна для Закарпатської області, де більшу частину території займають лісові масиви. За останні роки спостерігається тенденція щодо зменшення площ сільськогосподарських угідь. Так, в порівнянні з 1996 роком
площа земель під сільськогосподарськими угіддями зменшилась на 19,1 тис. га. В основному
це відбувається за рахунок непридатності ґрунтів для ведення сільськогосподарського виробництва, із-за активізації ерозійних процесів, зсувів родючого шару ґрунту тощо. (Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Закарпатській області, 2012).
Аналіз даних сучасного стану і співвідношення угідь Іванофранківської області свідчить про
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те, що найбільші порушення відбулися в передгірських і рівнинних районах. Ступінь сільськогосподарської освоєності території тут коливається в межах відповідно 54 – 64 % і 63 – 77 %
(Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській
області, 2012).

Рис. 14. Структура землекористування та коефіцієнт антропогенної перетворенності
ландшафтів (Шищенко, 1998) областей Української частини Дунайського регіону.
Найменша пертворенність природних ландшафтів характерна для Закарпатської області, де більшу частину території займають лісові масиви. За останні роки спостерігається тенденція щодо зменшення площ сільськогосподарських угідь. Так, в порівнянні з 1996 роком
площа земель під сільськогосподарськими угіддями зменшилась на 19,1 тис. га. В основному
це відбувається за рахунок непридатності ґрунтів для ведення сільськогосподарського виробництва, із-за активізації ерозійних процесів, зсувів родючого шару ґрунту тощо. (Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Закарпатській області, 2012).
Аналіз даних сучасного стану і співвідношення угідь Іванофранківської області свідчить про
те, що найбільші порушення відбулися в передгірських і рівнинних районах. Ступінь сільськогосподарської освоєності території тут коливається в межах відповідно 54 – 64 % і 63 – 77 %
(Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській
області, 2012).
Рівень розораності на території Чернівецької області становить 41,0%. Найбільший цей
показник у рівнинних районах, зокрема, у Кельменецькому, Новоселицькому, Заставнівському та Кіцманському – 58,9 – 66,7%, тоді як у гірському Путильському - тільки 1,4%. Така відмінність пов'язана із впливом географічних чинників, зокрема, висотної поясності (Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернівецькій області, 2012).
Актуальную проблемою землекористування в гірських областяхрегіону є проблема засмічення земель твердими побутовими відходами в межах населених пунктів, прибережних
захисних смуг річок і водойм, придорожних смуг автомобільних та залізничних доріг, узлісь
лісових масивів
Найбільша пертворенність природних ландшафтів спостерігається в Одеській області. В
цілому по області стан ландшафтно-господарської структури характеризується як середньо
перетворений для аграрного району, проте цей стан наближається до сильноперетворенного. В деякіх районах Одеської області частка розораних степів складає 85-90%.
До обробітку залучені малопродуктивні угіддя, включаючи водоохоронні зони і схилові землі.
Взагалі для сільського господарства в Дунайському регіоні України характерні такі особливості:
 високі показники сільськогосподарського освоєння степових ландшафтів із застосуванням агрохімікатів. У деяких місцях цей рівень становить понад 90%. Практично всі землі
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в південній частині регіону, які можна використовувати, введені в сільськогосподарський
обіг;
 високий рівень оранки й критичний стан орних земель прибережної смуги (Стан довкілля
Чорного моря, 2002);
 відсутність ефективної системи обробки грунту, недостатнє забезпечення луголесомеліорації для захисту орних земель від ерозії та змиву.
Обробіток земель на більшості територій здійснюється інтенсивними методами. Кількість
добрив і пестицидів не контролюється і не існує достовірного моніторингу їх обліку.
Фермери в основному використовують хімічні добрива, у зв'язку з тим, що тваринництво
в регіоні знаходиться в занепаді (Рубель, 2012).
З інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва різко збільшилася площа еродованих земель і винесення в річкову мережу продуктів ерозійного змиву, у тому числі отрутохімікатів і добрив. Так, наприклад, забруднення водойм за рахунок виносу біогенів із сільськогосподарських угідь з поверхневим стоком збільшується в порівнянні з природними умовами в 10 – 50 разів і досягає 5 – 50 кг · га-1 на рік, що у багатьох випадках супроводжується
евтрофікацією водойм і водотоків ( Айдаров, 2007). З одного гектара сільськогосподарських
угідь в середньому виноситься 1,3 – 2,8 кг азотних добрив, 0,05 – 0,1 кг фосфорних добрив, 1
– 3 г пестицидів (Стан довкiлля Чорного моря, 2002).
Гострою залишається проблема природоохоронного режиму, господарського освоєння
та економічного регулювання прибережних заплавних територій та земель водного фонду.
Проекти землеустрою водоохоронних зон (ст. 87 Водного кодексу України) розроблені та затверджені не для всіх водойм басейну (переважно тільки для басейну р. Тиса). Межі прибережних захисних смуг (ПЗП), встановлені вздовж водних об'єктів з метою охорони їх від забруднення і засмічення та збереження їх водності (ст. 88 Земельного кодексу України) не нанесені на плани землеустрою і в земельні кадастри відповідно до процедур, передбачених
чинним законодавством і на практиці природоохоронний режим ПЗП не дотримуються (Дубняк, 2005).
Окрім селетебної забудови садово-городніх ділянок, несанкціонованих звалищ ще однією рисою господарювання в заплавах річок регіону – є будівництво польдерів та рисових чеків. Це призвело до загрозливих втрат площ, які б акомулювали повеневі води.
Після припинення державних дотацій на експлуатацію зрошувально-осушувальних систем деякі польдери та рисові чеки стають нерентабельними, в наслідок чого на них почали
розвиватися процеси деградації ґрунту – осідання, підтоплення и засолення.
В Придунав’ї рисові чеки займають значні площі (138,64 км2) і тому вони грають певну
роль як в економіці регіону, так і у підтримці біологічного різноманіття, їх включено в перелік
водно-болотяних угідь згідно Рамсарської конвенції. Нажаль, процент рисових чеків, що зайняті безпосередньо задля вирощування риса незначний (біля 10%).
В Закарпатськії та Іванофранковській областях значне перетворення природних комплексів регіону відбувається в результаті різних рубок лісу. Лісистість регіону на сьогодні знизилась приблизно в 1,5 рази в порівнянні з природними умовами, змінився гідрологічний режим
території (План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні, 2012).
Також однією з найбільш актуальних проблем забруднення поверхневих водрегіону є
скид неочищених та недостатньо очищених стічних вод комунальних і промислових стоків,
який відбувається внаслідок фізичного та морального зносу очисних споруд і відсутності коштів на будівництво, ремонт та їх).
Порушення гідрологічного режиму в результаті оранки водозбірних басейнів і вирубки лісу в регіоні призвело до збільшення паводків і повеней, в першу чергу в горнах і передгірних
районах, в таких притоках як р. Тиса, Прут. Морфологічні зміни водних тіл басейна р. Прут
спричинені наявністю великої кількості протиповіневих гідротехнічних споруд, несанкціонованим видобуванням гравію та піску безпосередньо із русел річок, навіть на природнозаповідних територіях. Окремо необхідно відмітити загрозу будівництва великої кількості малих ГЕС, що можуть істотно вплинути на гідро-екологічний стан річок угурськіймісцевості.
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Повсюдне розорення земель на рівнинних і посушливих областях Дунайського регіону
поряд з масовим зарегулюванням поверхневих водотоків з метою створення ставків для
зрошення та товарно-рибного використання, призвело до формування негативного водного
балансу цих водойм, що викликало усихання, осолонення й порушення водообміну водойм.
На території Чернівецької та Одеської областях річковий стік переважної більшості малих
річок зарегульований ставками, що докорінним чином вплинуло на їх гідрологічній режим и
екологічний стан (План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та
пер-спектива впровадження в Україні, 2012).
Придунайські озера, що в історичному плані є гирловими зонами малих річок регіону, затоплених колись Чорним морем, були невід’ємною частиною цілого дельтового комплексу
р.Дунай. Зараз вони гідрологічно відокремлені від заплав р.Дунай, їх водний режим штучно
регулюється. Водообмін між озерами та річкою недостатній, що негативно впливає на гідрохімічний склад озерної води. Мінералізація води у верхів’ях озер Ялпуг, Катлабух і Китай
зросла до 1,2 – 5 г/л. Вода стала непридатною для питного водопостачання і зрошення. Все
це за останні 50-70 років експлуатації та трансформації з боку людини призвело до формування
Таким чином виходячи із сучасних умов природно-територіальних комплексів басейну та
дельти р. Дунай, до основних видів антропогенного впливу в регіоні можна віднести:
 перетворення природних стійких ландшафтів – полинно-типчаково-ковилових степів в
нестійкі - агроценози з інтенсивним режимом використання (розорюванням земель, застосуванням добрив, пестицидів та інше);
 рубки лісу, в тому чіслі вісокопродуктівніх змішаних лісів
 використання природних ландшафтів в природному вигляді: пасовища, сінокоси, рекреація і т.д.
 створення структур господарської діяльності: міська та селітебна забудова, промислові
комплекси, інфраструктура та інше;
 створення несанкціонованих звалищ з твердими побутовими відходами
 видобування гравію та піску безпосередньо із русел річок, будівництво судноплавних ходів та будівництво ГЕС.
 будівництво протиповіневих гідротехнічних споруд та зарегулювання гідрографічної мережі (річок і балок), в результаті створення в них ставків і водосховищ для господарських
потреб.
Інтегральним екологічним результатом незбалансованої ландшафтно-господарської
структури, трансформації природно-територіальних комплексів і недотримання природоохоронного законодавства в українській частині Дунайського регіону стало:
 погіршення якості води в водоїмах- спрощення трофічних ланцюгів, евтрофікація, гіпоксія
і замори живих організмів, утворення токсинів, накопичення мертвого органічної речовини, і замулювання, вторинне забруднення;
 порушення водного режиму водойм - збільшення ризику паводків і повеней у західних
регіонах з високим шаром атмосферних опадів і навпаки, всихання, і осолонення поверхневих водойм в арідної зоні регіону;
 скорочення ландшафтного та видового різноманіття стратегічно важливого з природоохоронною точки зору об'єкта міжнародного значення, загроза зникнення Червонокнижкових та ендемічних видів, поширення інвазивних видів; зменшення екостабілізуючих угідь і порушення екологічного каркаса території, ерозія і деградація ґрунтів.
З соціально-економічної точки зору екологічна деградація наземно-аквального комплексу
регіону призводить до стихійних лих, втрати агро-потенціалу грунтів, рекреаційної та естетичної привабливості та ін.
Враховуючи надзвичайно важливу екологічну та соціально економічну функцію українського Дунайського басейнового комплексу який є дуже великою природною системою і частиною одного з найбільших екологічних європейських коридорів, стратегічно необхідним стає
збереження природно-територіальних аквальна-наземних комплексів. Тому в подальших ре98
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комендаціях та пропозиціях до цієї території слід визначати напрям, який можливо назвати –
як охорона максимальної природності всіх складових частих природно-ресурсного комплексу, впровадження тільки тих заходів природокористування, які забезпечуватимуть сталість
природних процесів. До того ж, ріка Дунай, завдяки величезній площі свого басейну, та неминучості багатостороннього впливу різних суспільних та економічних чинників в різних країнах, потребує неабияких зусиль транскордонної співпраці на користь збереження природності річки та її ресурсів.
У цьому відношенні Дунайська Стратегія ЄС є унікальною платформою міжрегіонального
та міжнародного співробітництва, яка шляхом розвитку політичних, економічних, культурних
відносин, дозволяє погодити і консолідувати зусилля органів місцевого самоврядування регіонів української сторони з розвитку території басейну річки Дунай.
Водні ресурси та водне господарство
Водні ресурси регіону відрізняються значною відмінністю зазапасами і водністю (табл.
16) з найбільшею забеспеченістю місцевими водними ресурсами в Закарпатській області та
найменшою – в Одескій області.
Таблиця 16. Характеристика водних ресурсів Української частини Дунайського регіону.

Область

Прогнозні
Густота
Водосховища
Ставки
Озера
запаси
річкової
підземних
мережі
Об'єм Площа Об'єм Площа Об'єм Площа
вод
км/км2
3
3
га
млн. м3
га
млн. м3
га
млн. м млн. м

Закарпатська

1,7

400

60,5

156

22

1617

-

-

Івано-Франківська

0,3

270

63,5

1631,2

44,8

3607

8,1

348,2

Чернівецька

1,1

-

3035,5

14929

43,942

4394,2

0,04

40

Одеська

0,05

-

1967

58799

198

12200

Виходячи з таблиці найбільший об’єм використання водних ресурсів у вигляді водосховищ та ставків припадає на Одеську область, яка в найменшей мірі забезпечена місцевими
водними ресурсами.
Найбільшею забеспеченністю місцевими водними ресурсами характеризується Закарпатська область. Територія області посічена густою мережею. Річки Закарпатської області
беруть свій початок у високогірній частині Карпат і належать до басейну однієї із найбільших
приток Дунаю – ріки Тиса, яка є основною водною артерією області. Всього в області протікає 9429 рік сумарною довжиною 19,86 тис. км. В основному – це малі річки, окрім річок Тиса,
Боржава, Латориця та Уж, які мають довжину більше 100 км. Ріки Тиса, Латориця та Уж є
транскордонними. В області нараховується 9 водосховищ та 59 ставків. Переважно у ставках
займаються розведенням риб (Дунайська стратегія розділи 2-8).
В області знаходтьбся 32 природних озера – це високогірні озера, які не відіграють важливої ролі у водному балансі області. Більшість з них – невеликі за площею водного дзеркала (<1 га). Найбільше з них – озеро Синевир, площа водного дзеркала якого сягає 5 га, а
глибина – 22 м.
Також у Закарпатті є солені озера. Знаходяться вони у Тячівському районі (села Теребля, Нересниця та стм. Солотвино). Найвідоміше із них – озеро Кунігунда. Сучасні дослідження та минулий досвід показують, що ропа та мул озера можуть ефективно використовуватись для грязелікування, бальнеотерапії (ропні ванни), талассотерапії (купання в озері) хворих з захворюваннями опорно-рухового апарату, периферичної нервової системи, шкіри,
особливо псоріазу, гінекологічних захворювань. Болота на Закарпатті займають невелику
площу. Вони є переважно високогірними (Дунайська стратегія розділи 2-8)..
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Водні ресурси Івано-Франківської області представлені поверхневими та підземними водами. За загальними запасами поверхневих вод область посідає 3-є місце в Україні. На території області протікає 8294 річки загальною довжиною 15756 км, у тому числі 3606 річок в
басейні р. Прут довжиною 6645 км. Згідно проведених інвентаризацій в області нараховується 3 водосховища та 1367 ставків, 460 з яких знаходяться в оренді юридичних і фізичних
осіб, які використовуються переважно для риборозведення. побудовано 3 водосховища сумарною ємкістю
В області нараховується 147 невеликих озера, більшість з них є заплавними. 1631,2 га,
об'ємом 63,5млн.м3.
Поверхневі водні ресурси, що формуються в межах області, у середній по водності рік
складають 4544,34 млн.м3.
В області нараховується 22 родовища прісних підземних вод, які занесені до Державного
балансу запасів корисних копалин України, з них 9 питного призначення.
Обсяг річного ліміту забору води, встановлений в дозволах на спецводокористування, в
цілому по області складає 172,8 млн.м3 при фактичному заборі 107,2 млн.м3, тобто ліміти в
більшості випадків значно більші, ніж необхідні для цьогорічного виробництва. Це не служить
важелем до економного раціонального використання води і зводить нанівець боротьбу за
економію витрат води на одиницю продукції.
В Івано-Франківській області 88% кількості води, яка надходить споживачам з централізованих водопроводів забирається з поверхневих джерел водопостачання. Це міста ІваноФранківськ, Калуш, Коломия, Яремче, Долина, селища Верховина, Ворохта.
На території Чернивецької області протікає 4240 річокзагальною довжиною 8966 км, з
яких 4235 малі річки загальною довжиною 8360 км, які переважно належить до басейнів двох
основних річок Прута і Сірету, які займають відповідно 60 і 25,5 % її території. Річки басейну
Дністра представлені невеликими водотоками, які становлять решту – 14,5 % загальної площі. Область характеризується багатоводністю і разом з Закарпаттям значно виділяється серед інших в Україні.
В межах області знаходяться 4 водосховища. Вони займають 70% території, що знаходиться під водою. Найбільшим із них, яке відноситься до категорії великих місткістю більше
100 млн. м3, є Дністровське. Буферне – об'ємом 31 млн. м3 належить до середніх та два малі
водосховища (об'ємом більше 1 і до 10 млн. м3 кожне) на р. Черлена. За період експлуатації
вони частково замулились і їх теперішні основні параметри не відповідають проектним. До
ставків віднесені штучні водойми місткістю до 1 млн. м3. Практично всі вони побудовані на
малих річках та їх притоках, в результаті чого стік цих водотоків в певній мірі зарегульований.
Зарегульованість річок спричинила поступове замулення водойм, яке становить 20 – 30 % їх
об'єму. Ставки використовуються в основному для риборозведення і кілька із них – технічного водопостачання.
Згідно державного земельного кадастру Чернівецької області площа земель, зайнятих
річками становить 2,6 тис. га, озерами – 40 га, ставками - 4,39 тис. га, водосховищами – 14,9
тис. га, відкритими заболоченими землями – 1,22 тис. га. Крім того 0,64 тис га земель водного фонду знаходяться під каналами осушувальних систем.
На території Одеської області нараховується близько 1140 річок з притоками всіх порядків, понад 270 водойм місцевого значення (8 водосховищ, ставки та озера) та понад 790 водойм загальнодержавного значення (26 лиманів, 50 водосховищ, ставки та озера)
(http://www.watermd.od.ua/index.php?mod=pages&page=res_ukr). Сумарна довжина водотоків
в межах Одеської області в 60-ті роки XIX століття становила 4223,1 км. Але станом на 1968
їх довжина вже склала всього лише 1527 км, т. Е. Скоротилася більш ніж у 2,5 рази (Погребной, 2010).
Основний обсяг річного стоку формується за межами області і переважно приходиться
на великі ріки – Дунай, Дністер і Південний Буг. Долини рік мають типово рівнинний характер.
У межах Дунайського річкового басейну на території Одеської області нараховується 88
ставків, загальною площею 3901 га, 45 млн. м3, в оренді – 1 шт., площею 143 га. Біля половини ставків мають площу дзеркала один гектар, або менше та незначні глибини. Цільове
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призначення ставків – комплексне використання, риборозведення, зрошення, культурнопобутове використання. Більшість ставків, на даний час, зазнають інтенсивного замулення і
постійно втрачають корисну ємність, у деяких випадках – і своє призначення.
Рибні ресурси
За обсягами вилову рибні ресурси Дунайського регіону України зусереджені в Дунаї,
придунайських водоймах та дельті ріки. В останні роки у Український частині Дунайського
регіону відмічається певне коливання уловів, але в середньому річний вилов в український
частині р.Дунай склав 440 т рибної продукції (рис. 15). Домінуючим промисловим видом є
оселедець, який в багаторічній структурі складає 66 % від загальної кількості рибної продукції (рис. 16). Друге місце за значенням в уловах в р. Дунай займає карась (14 %). Частка інших видів риб (короп, товстолоб, лящ, сом, плітка, плоскирка, рибець, білизна, краснопірка,
щука, піленгас, окунь, білий амур, чехоня, пузанок, чорноморські кефалі, осетер, севрюга)
становить 20 %.

Рис. 15. Багаторічна динаміка уловів промислових риб в р. Дунай
Інші (12)
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1%
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Рис. 16. Структура промислових уловів в р. Дунай.
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В цілому рибний промисел у р. Дунай та придунайських водоймах характеризується значним погіршенням якісної структури видового складу риб. Значна кількість раніше промислово масових видів риб на сьогодні майже не реєструється в уловах. Основні фактори, що негативно впливають на рибальство в р. Дунай – це забруднення водного середовища, гідробудівництво, осушення заплавних територій (знищення нерестовищ), водозабір для господарських потреб, судноплавство, днопоглиблення, відсутність рибоутримуючого обладнання
на каналах та шлюзах, «тінізація» уловів і браконьєрство (Фесенко, 2012). Також важливим
недоліком низької ефективності використання рибних ресурсів регіону є недосконале законодавство та система державного управління рибними ресурсами.
На Закарпатті з природоохоронною метою освоєна методика вирощування червонокнижних видів аборигенної іхтіофауни – харіуса європейського та лосося дунайського. З 2012
фахівці Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих
ресурсів та регулювання рибальства в Закарпатській області здійснюють зариблення гірських річок сосбливо цінним аборигенним видом риби – фореллю струмковою. Така ж програма зариблення готується і для лосося дунайського, занесеного до Червоної книги України.
Нинішній хаотичний розвиток малої гідроенергетики, який форсує обласна влада, ставить під загрозу збереження аборигенних червонокнижних видів риб, частина яких є ендемічними або ж збереженими лише у гірських річках Карпат з фокусом на закарпатській їх частині. До цих видів належать мінога угорська, лосось дунайський, харіус європейський, ялець
андруга-європейський, ялець звичайний, пічкур дунайський, марена звичайна, марена дунайсько-дністровська, бистрянка звичайна та особливо цінний промисловий вид – форель
струмкова.
Мисливські ресурси
Площа наданих мисливських угідь в користування по Закарпатськії області на 2012 рік
складає 760,6 тис.га. Мисливське впорядкування проведено на площі 643,9 тис.га. Загальні
витрати на ведення мисливського господарства складають – 4686,3 тис.грн. за рік. Заробітна
плата зайнятих у мисливському господарстві працівників у 2012р. складала 2301,9 тис.грн.,
затрати на охорону, відтворення та облік мисливських тварин, впорядкування мисливських
угідь – 1705,1 тис.грн. Переважна більшість робіт у мисливському господарстві громадських
організацій виконується за рахунок трудоучасті мисливців.
Із основних видів мисливської фауни, за спеціальним обліком чисельності мисливських
тварин у 2012 році, при безпосередній участі представників держуправління, налічувалось
понад 8,5 тис. козуль, 4,2 тис. кабанів, більше 2,5 (Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Закарпатської області, 2012).
Полювання у Придунав'ї, є традиційним засобом використання мисливських ресурсів, де
особливо популярне було полювання на качок, гусей, голубів, фазана, зайця-русака і кабана.
Незважаючи на незначне число місцевих мисливців (в Кілійському, Ізмаїльському та Ренійському р-нах понад 1500 осіб), тут щорічно полювали 12-15 тис. чоловік, що приїжджали з інших міст, особливо з Одеси.
Але полювання на водно-болотних птахів в українській частині дельти Дунаю вже давно
перестало носити економічно доцільній, з точки зору здобування м'яса, характер, а скоріше
стало специфічнім видом зеленого туризму та відпочинку на природі. Саме естетична, емоціональна та рекреаційна сторони цього процесу стали визначальними. І сьогодні можна
констатувати втрату результативності полювання в 2-3 рази. Це обумовлено декількома причинами.
Для багатьох людей полювання стало дорогим задоволенням через зростання цін на
боєприпаси. Організацію мисливських господарств в більшості районів заморожено на рівні
80-х років минулого сторіччя. Бонітування угідь не проводиться. Діючих замовників дичини не
існує. Матеріально-технічна база більшості старих мисливських господарств не відновлюється протягом десятиліть, в той же час вони відчувають вплив приватного підприємництва, що
збільшує вартість перебування мисливців у 5 разів.
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Висока чисельність дичини в Придунав'ї формувало тенденцію екстенсивного розвитку
мисливських господарств: тобто «полюємо на те що є», відтворення мисливських тварин або
дичерозведення не було розвинуте. Тому для Придунав'я співвідношення місцевої і транзитної водоплавної дичини, здобутої мисливцями становить майже 1:100.
Натомість, певна частина водно-болотяних угідь поступово переходить до меж природно-заповідного фонду, де полювання, згідно останніх урядових рішень зараз заборонено, і
площа мисливських угідь зменшується. Відсутність сучасного регулювання деяких хижаків, а
також інші природні чинники (пом'якшення зим, тощо) призвели до різкого збільшення їх чисельності в екосистемах. Це має негативні наслідки для природного відтворення дичини.
Рослинні ресурси
У Дунайському регіоні рослинні комплекси представлено кількома типами рослинності, з
яких найбільшу ресурсну цінність мають лучна, водно-болотяна та лісова.
Приротно-территориальные комплексы представлені неповторними ландшафтами, різноманітним та унікальним стюрослинним і тваринним світом.
Флора Закарпаття, яка займає 2% території України, налічує близько 1900 видів вищих
спорових і насіннєвих рослин, що становить половину видового флористичного різноманіття
України. В області разом з інтродукованими видами росте понад 2600 видів. За загальними
ботаніко-географічними рисами рослинного покриву територія області належить до Карпатської підпровінції Середньо-європейської провінції Європейської широколистяної області.
Закарпатська низовина відноситься до Центральноєвропейської флористичної провінції (Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Закарпатської області, 2012)..
Ландшафтні та грунтово-кліматичні умови, геологічна будова та інші природні фактори
Івано-Франківщини зумовили різноманітність та багатство рослинного світу. Флора області
нараховує понад 1500 видів рослин, що складає більше половини списку флори України. На
заповідних територіях області охороняється більше 1000 видів судинних рослин, що становить майже 55% всієї флори Українських Карпат.
Майже третина природної флори Івано-Франківщини, тобто 418 видів, потребує повної
або часткової охорони. Сюди належать ендемічні та реліктові, рідкісні та зникаючі види рослин. 162 види, що належать до 47 родин, 39 порядків та 6 класів, занесено до Червоної книги
України та Європейського Червоного списку; 211 – до Регіонального Червоного списку (Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Закарпатської області,
2012).
Природа Чернівецької області відрізняється від сусідньої Івано-Франківщини та Закарпаття. Це пояснюється різними кліматичними й геоморфологічними умовами та дещо іншими
шляхами розвитку рослинності – у по льодовиковий період. На підвищених ділянках ПрутДністровського межиріччя – масиви букових та буково-дубових лісів, у сх. частині дубовограбові. На товтрових пасмах, дністровських схилах, у карстових западинах – остепнені луки/чагарники. У річкових долинах – заплавні та болотні луки, на схилах – суходільні луки. На
межиріччях передгірної частини (26 % площі області) збереглись масиви букових та буковоялицевих лісів. У горах простежуються висотні пояси: де 800 – 950 м – букові, буковоялицеві, 950 – 1100 м – ялицево-ялинові, 1100 – 1400 – ялинові ліси, вище – високогірні субальп. луки (полонини) та чагарники. Між Прутом і Дністром, куди надходять теплі повітряні
течії з південного сходу, сформувалась остепнена лучна рослинність.
Одеська область лежить у двох природних зонах: лісостепу і степу. Переважна більшість
території області розташована у степовій зоні, лише на північному заході – у лісостеповій.
Природна рослинність більшої частини області – степова. Північна частина області розташована у лісостеповій зоні України. Тут зустрічаються лісові ландшафти. Найпоширенішими
видами дерев є дуб, липа, клен, ясен, акація, вишня, черешня, верба, сосна та інші. З просуванням на південь з’являється більше степових видів, серед яких переважають трав’янисті
види, що пристосовані до умов середнього зволоження та посухи. Спектр провідних родин
складають айстрові, злакові, бобові, осокові, хрестоцвітні, лободові, гвоздичні, губоцвітні,
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гречкові, зонтичні, жовтецеві, шорстколисті тощо. В районі Причорноморської низовини характерна лучна рослинність, що займає рівнинні ділянки прируслових та заплавних гряд і представлена угрупуваннями болотистих, засолених, справжніх та остепнених лук, трав’яних боліт та болотистих лук. Болотна рослинність (очерет, рогіз) є характерним елементом плавнів
Дунаю та приозерної рослинності. Солонцева та солончакова рослинність представлена досить незначними площами. Значне місце у флорі області належить водній рослинності. Вона
представлена невкоріненими вільноплаваючими, вкоріненими зануреними, вкоріненими з
плаваючими листками та повітряноводними формами. Зазвичай зустрічаються тостера
(морська трава), рдест, філофора (червона водорість), харові та інші водорості. В товщі води
також численні дуже дрібні одноклітинні водорості (фітопланктон). Особливо розвинені діатомові водорості та динофлагелянти. Чисельність і біомаса планктонних водоростей найбільш висока в поверхневому шарі води, досягає в літній період декількох десятків мільйонів
клітин на літр води. Область має велику кількість рослин, в тому числі рідкісні, які занесені до
Червоної книги України. Із «червонокнижних» видів тут охороняються, зокрема, сальвінія
плаваюча, водяний горіх плаваючий, плавун щитолистий, меч-трава болотна, альдрованда
пухирчаста, зозулинець болотний, коручка болотна і чемерицеподібна, білоцвіт літній, гвоздика бессарабська, ковила дніпровська, золотобородник цикадовий та ін.
Лісова рослинність
У зв'язку з кліматичними умовами лісовий покрив Української частини Дунайського басейна здйбільшого представлений у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях (рис. 17).

Рис. 17. Просторовий розподіл лісових масивів України з урахуванням кордонів
Дунайського басейну.
Так найбільша лісистість належить Закарпатській області – 55, 2 % від загальної площі
(рис. 8), що є найбільшим значенням серед областей України, тоді як для Одеської області –
6 %, що навіть менше норми (9%) для степового регіону.
Якщо в минулому ліси вкривали 95 % території українських Карпат, то зараз за офіційними даними у передгірських районах лісистість становить близько 50 %. Значне збільшення
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обезліснених площ в Карпатах, сприяє формуванню паводків більш високої забезпеченості,
монотипізації екосистем, деградації ґрунтів, їх ерозії та виникнення екзогенних процесів зсувів, селів та ін. Значні масиви Високопродуктивних змішаних лісів состоящие из ялиці,
смереки й бука, були вирубані 150 – 200 років тому, та замінені на недовговічні похідні смерекові ліси (План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні, 2012).
Практично всі лісові насадження Одеської області штучні та потребують постійного догляду. Для цього державними лісогосподарськими підприємствами області проводяться рубки догляду за лісом та інші види рубок формування та оздоровлення лісів, пов’язані з веденням лісового господарства.

Рис. 18. Порівняльна характеристика лісистості областей
української частини Дунайського басейну.
Степова рослинність
Одним з головних типів ландшафтів Дунайського басейнового комплексу Української частини (розташованого переважно в Одеській області) і екосистемою що зазнала найбільшого
антропогенного перетворення є український степ. Степова рослинність представлена буйним
різнотрав'ям: шавлія луговий, конюшина гірська, сон-трава, шіпчак, ковила, полин, солянки.
Лучна рослінність на значної территории Було зніщено або значний трансформований в результаті господарської діяльності людини. Основними факторами ризика для лучних рослинних комплексів є:
 зменшення площади луків в результаті використання їх для вирощування с/г культур у
вигляді рілля та польдерів;
 ненормований випас та пов'язане з цим зниженя продуктивності луків;
 відсутність періодічної «вологозарядкі грунтів;
 зниженя продуктівності луків в результате заростання їх лохом Elaeagnusangustifolia.
Так наприклад, в результаті інтенсівного обробітку земель, орні землі в степовій зоні
складають більше 75% земельного фонду.В цілому степ як природна зона становить 40 %
площі України, але у природному стані зберігся лише 1 % степу. Це надзвичайно мало для
формирмування еколого-господарського балансу території, підтримки ландшафтного та біологічного різноманіття.
Варто також сказати, що степ – це притулок для більшості видів, занесених до Червоної
книги України (276 видів рослин і 156 – тварин). Крім того, степові біотопи є місцем проживання тварин і зростання рідкіх рослин (ендеміків). Втрата степових ландшафтів призводить
до деградації рослинного комплексу і ґрунтів, опустелення особливо посушливих регіонів
нашої країни, дедалі частіших пилових бур та суховіїв. Сприяє розширенню інвазивних (чужеродних) видів, у тому числі й небезпечних.
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Водно-болотна рослинність
Серед 22 водно-болотних угідь України, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.1995 р. № 935 «Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення», в Одеській області розташовані 8.
Основні масиви водно-болотної рослинності регіону представлені очеретяними угрупуваннями української частини дельти Дунаю. Розповсюдження очеретяних угруповань в дельті Дунаю представлено на рис.6.
Найбільші площі займають рослинні ценози з домінуванням очерета звичайного
Phragmites australis. Очерет звичайний має певний ресурсний потенціал в регіоні.
Заготівля очерета в якості будівельного матеріалу в сучасний період здійснюється в основному на території Дунайського біосферного заповідника. Суцільні масиви очерета в український частині дельти Дунаю фактично відсутні, окремі відносно великі моно домінантні зарості зустрічаються лише на приморських ділянках, а декілька менших за площею - на руслових ділянках та в центральній частині островів. Таким чином, не зважаючи на те, що більше 60% території Дунайського біосферного заповідника складають очеретяні асоціації, заготівля очерета для будівельних потреб можлива лише на незначній площі у 7.5 % від загальної.

Рис.19. Розповсюдження очеретяних угруповань в українській частині дельти Дунаю
Лише безпосередньо для заготівлі очерету залучені біля тисячі чоловік з м.Вілково та
прилеглих сіл - Ліски, Десантне, Мирне, Шевченкове, Приморське Кілійського району, Ліман
та Траповка Татарбунарського району.
Експорт очерета із України на європейський ринок в якості будівельного матеріалу вже
стабілізувався на рівні біля 10 % від загальної потреби в ресурсі.
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Тваринний світ
У сучасній фауні Закарпатської області налічують понад 30 тис. видів. На території області поширені як безхребетні, так і хребетні тварини. Серед безхребетних є представники понад 20 типів організмів, з яких більшість – найпростіші. Близько 400 видів хребетних тварин,
ссавців – 80 видів, птахів – 287 видів, з яких 197 гніздуючих, 10 видів плазунів, 16 земноводних, 60 риб, 100 молюсків. Загальна кількість видів фауни області становить – 30428 од., що
становить 68 % від загальної чисельності видів України. З них 163 занесені до Червоної книги України. У Закарпатті нараховується близько 400 видів хребетних тварин, з них 91 вид занесено до Червоної книги України, 12 до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни
і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції), 21 додатків Конвенції про
збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, CMS) і 21 вид охороняється
відповідно до угоди про збереження кажанів в Європі (EUROBATS).
Видова чисельність тваринного світу Івано-Франківщини порівняно з іншими регіонами
України значно багатша. Хребетні представлені 435 видами, ссавці – 74 видами, птахи – 280
видами. Ряд видів перебувають під загрозою зникнення і занесені до Червоної книги України:
бурозубка альпійська, норка європейська, борсук звичайний, рись, тритон карпатський, саламандра плямиста,полоз лісовий, мідянка, вусач альпійський, вирезуб, чоп великий.
Тваринний світ Чернівецької області різноманітний. Всього налічується 359 видів, у т. ч.
ссавців - 70, птахів - 205, плазунів - 12, земноводних - 16, риб - 56. У горах поширені благородний олень, козуля, свиня дика, ведмідь, рись, куниця лісова, горностай, білка карпатська,
з птахів - глухар, тетерев, рябчик, дятли, сови та ін., з плазунів - плямиста саламандра, карпатський і альпійський тритони, гадюка, в річках - форель, харіус, лосось дунайський. Для
перед гір’я характерні лісовий кіт, лисиця, заєць-русак, вовк, тхір, сліпак буковинський, білий
лелека, європ. клінтух та іволга. На рівнині - ховрах, сліпак, хом'як, тхір та ін., з птахів - сиворакша, з земноводних - черепаха, з риб - сом, щука, окунь, лящ та ін. Акліматизовані ондатра, нутрія, фазан. Інтродуковані товстолобик, білий амур; реакліматизовані зубр, сіра куріпка
Чернив.Обл.Рег.Доп.
Фауна Одеської області різноманітна і представлена 1500 видами безхребетних та більше 400 видами хребетних тварин. Серед лісової фауни найчисельнішими є зайці-русаки, а
степової – хом’як, ховрашок, тушканчик. Водяться також лосі, козулі, дикі кабани і кози, лисиці, борсуки, куниці, видри, єнотоподібні собаки та багато видів лісових птахів. На незамерзаючих ділянках Південного Бугу зимують лебеді, дикі гуси та качки, озерна крачка.
Найчисельнішою та найважливішою як в природоохоронному, так і екологічному плані
групою хребетних тварин області є птахи. Зареєстровано більше 320 видів птахів, серед них
зустрічаються рідкісні види, як то: великий та малий баклан, ковпик (косарь), сіра, руда, мала
та велика білі чаплі, квак, крячки річковий та рябодзьобий, пелікан рожевий та кучерявий,
орлан-білохвіст та інші.
Серед земноводних найбільш чисельними є озерна та їстівна жаби, звичайна квакша та
дунайський тритон, а серед плазунів – болотна черепаха, звичайний вуж, прудка ящірка. Із
ссавців особливий інтерес викликає єдиний представник ластоногих Чорного моря – тюленьмонах, окремі особини якого траплялися в українській частині дельти Дунаю на території Дунайського біосферного заповідника. У Чорному морі розповсюджені популяції дельфінів
(афаліна, білобочка, азовка). Із навколоводних звірів – мешканці прісних водойм: інтродуковані ондатра та єнотоподібний собака, а також рідкісні «червонокнижні» – горностай, річкова
видра, європейська норка. В плавнях зрідка зустрічається кіт лісовий. З усіх видів риб, що
занесені до Червоної книги України в Одеській бласті здійснюється відтворення дунайських
осетрових видів риб. В даний час відновлення популяцій дунайських осетрових здійснюється
на базі приватних підприємств.
Природно-заповідний фонд
В умовах антропогенних навантаженнь, погіршення стану навколишнього природного
середовища про які говорилося вище, особливого значення набуває збереження екологостабілізуючих угідь, які входять до складу екологічної мережі та фонду ПЗФ. Головною ме107
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тою створення екомережі областях є формування територіально єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів
рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і
тваринного світу та їх популяцій.
Найбільшою загрозою біорізноманіттю є порушення цілісності і єдності природного рослинного покриву. Цей процес є результатом фрагментації, яка відбувається внаслідок знищення рослинного покриву через надмірне сільськогосподарське освоєння території, урбанізацію, осушення земель. Формування регіональної екологічної мережі на території Української частини Дунайського басейнового комплексу є актуальним завданням, оскільки внаслідок
антропогенного впливу порушена цілісність і структурно-функціональна організація ландшафтів.

Рис. 20. Відсоток об’єктів ПЗФ та їх співвідношення з іншими об’єктами екологічної
мережі у районах української частини Дунайського регіону.

Рис. 21. Відсоток об’єктів екологічної мережі у районах української частини
Дунайського регіону.
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Частка площ ПЗФ (рис. 20) і угідь екологічної мережі (рис. 21), в які входять об’єкти ПЗФ,
а також водно-болотні угіддя, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, ліси, рекреаційні
та лікувально-оздоровчі території, землі під консервацією, пасовища, сіножаті та інші від
площ адміністративних одиниць (районів) значнорізниться для областей Украинской частини
Дунайского бассенового комплека.
За дійсними данними екологічних паспортів областей найменший відсоток об'єктів ПЗФ
та екологічної мережі в Одеськії області: 5,67% і 12,8% відповідно. Найбільше значення об'єктів ПЗФ в Закарпатської (нажаль данні відсотка площі об’єктів ПЗФ є не для всіх районів Закарпатської області) та Івано-Франківській областях – 13,9 % і 13,7% відповідно. Відсоток
об'єктів екологічної мережі також найбільші - 77,2% і 68% відповідно (див. рис. 10). Необхідно
відзначити що для 9 районів Закарпатської області не мають кадастрових данних відсотка
об'єктів ПЗФ (див. рис. 9). У Чернівецькій області за даними регіональних екологічних паспортів фонд екологічної мережі формується тільки з об'єктів ПЗФ - 9,97% відповідно. Для порівняння в більшості країн Європейського Союзу характерний значний відсоток ПЗФ - не менше 10-15% від площі держави.
Створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду покищо їде всупереч
законам "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі
України на 2000-2015 роки" та "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року", якими передбачено досягнення наприкінці 2015 року не
менше 10% заповідності, що робиться надзвичайно повільно. Спостерігається тенденція, коли створені Указами Президента об’єкти природно-заповідного фонду залишаються такими
лише на папері, незважаючи на велику наукову та адміністративну роботу, яка була проведена на всіх рівнях для їх оголошення.
Проблемою є надмірна розпорошеність територій та об’єктів природно-заповідного фонду серед органів виконавчої влади та наукових установ, що не відповідає сучасним вимогам
та європейським стандартам.
Значною проблемою розвитку природно-заповідної справи залишається неузгодженість
законодавства – земельного, лісового, природоохоронного та законодавства про місцеве самоврядування – у частині врегулювання відносин у сфері заповідної справи, що потребує
внесення відповідних змін та розробки нових законодавчих актів. Необхідно врегулювати суперечності між різними законодавчими актами, що стосуються природно-заповідного фонду
(Лісовий та Земельний кодекси України, Закон України "Про природно-заповідний фонд України", Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" тощо), законодавчо встановити пріоритетність заповідання природних територій над іншими видами користування.
Також важливою проблемою у сфері раціонального природокористування в регіоні залишається недостатнє фінансування природоохоронних заходів. Наприклад, відсутній механізм фінансової підтримки приватних власників, зусиллями яких підтримується екологічний
стан екосистем зданих в оренду.
Корисні копалини та гірничодобувна промисловість
Закарпатська область багата на мінерально-сировинні ресурси. За даними Геоінформ
України – на території області налічується 271 родовищ з 26 видів різноманітних корисних
копалин, з яких 2 види горючі, 2 – металічні, 4 – гірничохімічні, 4 – гірничорудні, 11 – будівельні корисні копалини 3 – підземні води. Розробляються 115 родовищ з яких 3 – горючі, 1 –
металічне, 5 – гірничорудні, 68 – будівельні корисні копалини, 38 – підземні води.
Мінерально-сировинна база області на 5,9% складається з корисних копалин паливноенергетичного напрямку (газ, буре вугілля), 3,7% – металічні корисні копалини, гірничорудні –
2,6%, гірничо-хімічні – 3,3%, будівельні матеріали – 64,9%, підземні води – 20,7 відсотків. Різноманітність корисних копалин області і їх просторово-глибинне розміщення зумовлені
складними та тривалими в часі (240-3,5 млн. років) процесами геологічного розвитку Карпатського регіону. На території області геологи виявили як рудні, так і нерудні корисні копалини,
а саме: металічні і неметалічні (гірничохімічні, гірничорудні, нерудні, будівельні), горючі (газ,
вугілля, торф тощо), мінеральні і термальні води. Тільки у Закарпатті сконцентровані запаси
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таких копалин стратегічного значення, як золото, срібло, цинк, свинець і германій. Також у
краї є цінна руда бариту; Закарпаття володіє колосальним сировинним потенціалом для
оздоблення і будівництва (мармури, мармуризовані вапняки, декоративні туфи, андезити і
андезито-базальти, вапняки тощо). На сьогодні на території області працюють численні невеликі місцеві підприємства з видобутку неметалічних корисних копалин у різний спосіб.
Занепокоєння в сенсі катастрофічного впливу на довкілля, зокрема на водні об’єкти басейну р. Тиса / Дунаю викликають Мужіївське поліметалічне родовище яке знаходиться між
двома тектонічними порушеннями – зоною зсувів та зоною розломів. Його розробка та експлуатація сприятиме активації негативних екзогенних геологічних процесів у цьому густонаселеному сільськогосподарському районі. Ця територія спричиняє негативний вплив на довкілля і потребує розробку заходів з ліквідації забруднення та рекультивації території.
Також в дуже складних гідрогеологічних та інженерно-геологічних умовах знаходиться
Солотвинське родовище кам’яної солі у Тячівському районі Закарпатської області, внаслідок
поступлення до соляного тіла підземних вод, що призводить до активізації карстових процесів.
На території Івано-Франківської області розвідано 25 видів різноманітних корисних копалин: паливно-енергетичної (нафта, газ, конденсат, буре вугілля, торф), гірничо-хімічної (сіль
магнієва, сіль кам‘яна, самородна сірка), агрохімічної (сіль калійна, фосфорити), гірничорудної (озокерит, родоніт, облицювальні матеріали), карбонатної сировини для цукрової промисловості та вапнування грунтів, сировини для виробництва будівельних матеріалів, прісних
підземних і мінеральних вод. Державним балансом запасів корисних копалин обліковуються
321 родовище, з них 117 – загальнодержавного значення. Крім того, в області налічується 8
родовищ калійної солі, 3 – сірки, 30 – мінеральних вод, які не включені в Державний баланс
через те, що запаси по цих родовищах підраховані по низьких категоріях (С1 і С2), а також 18
родовищ підземних прісних вод для водопостачання населення, 31 нерозвідане родовище
будівельних матеріалів (цегельно-черепичної сировини, піщано-гравійної суміші, піску та ін.),
які періодично залучаються до освоєння місцевими підприємствами. Державним балансом
запасів не враховано Ковалівське родовище бурого вугілля, Черченські родовища мінеральних сульфідних вод і лікувальних грязей.
На території Івано-Франківської області обліковується 321 родовищ і 79 об‘єктів обліку (з
урахуванням комплексності) різноманітних корисних копалин, з яких 165 родовищ і 17
об‘єктів обліку експлуатуються. Мінерально-сировинна база області на 22,4% складається з
корисних копалин паливно-енергетичного напрямку (нафта, газ, конденсат, буре вугілля,
торф), на 52% - із сировини для виробництва будівельних матеріалів, 7,8% складає група
гірничо-хімічних корисних копалин, 17,8% припадає на питні, технічні та мінеральні підземні
води. На території області знаходиться 36 родовищ вуглеводнів, більша частина яких комплексні. З них 14 – нафтових, 9 – газових, 2 – газоконденсатні, 6 – нафтогазоконденсатних, 4
– нафтогазових, 5 – газонафтових. До глибокого буріння підготовлено 7 нафтогазові об‘єкти,
перспективні ресурси вільного газу яких (кат. С 3 ) оцінюються в 8,81 млрд. м 3 , нафти – 6,13
млн.т. В Івано-Франківській області добре розвинена сировинна база будівельних матеріалів.
На її території налічується 87 родовищ і 69 об‘єктів обліку родовищ корисних копалин, що
застосовуються у будівництві, з яких розробляються лише 58 родовищ.
За ресурсами прісних підземних вод Івано-Франківська область відноситься до малозабезпечених.Івано-Франківська область відрізняється серед інших областей України високою
динамікою розвитку приповерхневої частини геологічного середовища. Згідно схеми сейсмічного районування Івано-Франківська область входить в межі 4-5-бальної зони, дякі з них
пов’язані з нафтовидобуванням.
Територія Чернівецької області має досить складну і різноманітну геологічну будову. Область багата природними ресурсами. На території Буковини виявлено 4 нафтогазоносних
родовища (Лопушнянське, Чорногузське, Красноїльське, Шереметєвське). У надрах є досить
багато цінних будівельних матеріалів. У Придністров'ї і в басейні р. Лозина знаходяться значні поклади гіпсу і ангідриду. Північні і східні райони області багаті мергелем і вапняками. У
смт. Красноїльськ є перспективне родовище мармуру. На території області також є поклади
кварцитів, сланців, кухонної солі. Розробка родовищ здійснюється переважно відкритим ме110
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тодом, тому головним в охороні надр є забезпечення раціонального використання родовищ.
Розроблені надра відносяться до невідновлених природних ресурсів.
Хвостосховища, шламонакопичувачі, промислові амбари, відвали промислових відходів
на території області відсутні. Відходи від буріння та експлуатації бурових нафтових установок вивозяться на територію ІваноФранківської області в м. Надвірна. У Чернівецькій області (за період із 1947р. по
01.07.2011р.) розвідано 162 родовища у т.ч. комплексні (дві і більше корисних копалин).
В Чернівецькій області зафіксовано 1467 зсувних ділянок, більшість з яких є тимчасовостабілізованими давніми зсувами загальною площею 1,57 тис.м2, 70 сельових водотоків.
Одеська область характеризується невеликою різноманітністю корисних копалин. В основному це сировина для будівельно-конструкціонних матеріалів. Найбільше розповсюдження мають тверді нерудні корисні копалини - піски, суглинки, гравій, галька, граніти, які використовуються як будівельні матеріали або сировина для їх виробництва. Видобування зосереджено переважно в Біляївському, Роздільнянському, Комінтернівському, Б-Дністровському
та Красноокнянському районах. Серед корисних копалин загальнодержавного значення видобуваються: цементна сировина, камінь пиляний, керамзитова сировина. З інших корисних
копалин виявлені чи попередньо розвідані: нафта, природній газ, залізна руда, фосфорити,
кольорові метали, золото, кам'яне та буре вугілля, лікувальні грязі та ін. Але на сьогодні вони
не привабливі для промислової розробки (невелика кількість запасів, дорогі пошукові роботи). Видобування корисних копалин загальнодержавного значення, наприклад нафти та газу,
знаходиться фактично на стадії дослідницько-промислових розробок.
Рекреаційні ресурси
Закарпатська область має високий природно-рекреаційний та туристично-курортний потенціал, до якого належать бальнеологічні ресурси (лікувальні мінеральні і термальні води,
грязі, озокерит тощо), місцеві види лікарських рослин, ліси, лікувальні кліматичні гірські та
передгірські ландшафти у поєднанні з поверхневими водоймами та гірськими потоками. Туристично-рекреаційні та курортні зони впродовж останніх років набули інтенсивного розвитку.
Вони одноразово є невід‘ємною складовою проекту обласної схеми екомережі.
Івано-Франківщина з її багатими природними умовами є одним із перспективних рекреаційних районів. Розвитку туризму та рекреації сприяють різноманітність природних факторів,
м‘який клімат, велика кількість рекреаційних
територій, історико-культурних пам‘яток, природно-заповідних територій. В області налічується 19 курортно-рекреаційних місцевостей, діє 119 лікувально-оздоровчих закладів. Виділяються дві основні функціональні групи природних рекреаційних ресурсів: санаторнокурортного лікування і туризму та відпочинку. Лікувальні ресурси визначаються наявністю
мінеральних вод (бальнеолікування), лікувальних «грязей», озокериту та кліматолікувальних
ресурсів. Туризм і відпочинок забезпечуються наявністю унікальних ландшафтних і кліматолікувальних ресурсів.
Чернівецька область володіє багатьма структурними компонентами рекреаційних
ресурсів, являючи собою рекреаційний регіон багатопрофільного літнього і зимового, гірськоспортивного, масового пізнавально-оздоровчого відпочинку та бальнеологічного лікування.
Область має сприятливі кліматичні умови, а також високий природно-рекреаційний і
курортний потенціал, який багато в чому визначає соціально-економічний профіль краю та
привабливість його як для українських туристів, так і для іноземців. Кліматичні умови
сприяють використанню рекреаційних можливостей краю протягом 9-10 місяців на рік.
Ландшафтні ресурси Чернівецької області утворюються з особливостей гірського
рельєфу і займають 600 тис. га. Площа, придатна для організації відпочинку і лікування,
досягає 299 тис. га, проте на даний момент використовується менше ніж 1/5 її частина.
Гірські масиви Буковинських Карпат створюють сприятливі можливості для розвитку
альпінізму, гірськолижного, пішохідного і спортивного кваліфікаційного туризму.
Серед природних рекреаційних угідь нашого краю чільне місце посідають водні ресурси.
Глибокі долини, звивистість русел, швидка течія, нестійкий водний режим, наявність бистрин
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і перекатів придають особливу своєрідність річкам Буковини, і хоча, в основному, вони
малосприятливі для масового відпочинку, існують широкі невикористані можливості для
організації індивідуальних туристичних маршрутів та нетрадиційного екстремального
туризму.
Мінералогічні ресурси Чернівецької області включають родовища мінеральних вод та
грязей. З геологічною будовою (особливо в Північній Буковині) пов'язані практично
невичерпні запаси лікувальних мінеральних вод найрізноманітнішого хімічного складу, що
використовуються для лікування багатьох захворювань.
На сьогодні відомо понад 60 родовищ мінеральних вод, але вони недостатньо
досліджені і слабо використовуються. Перспективними для рекреаційного використання є
запаси лікувальних грязей, які характеризуються високими лікувальними властивостями.
Одним із найважливіших природних рекреаційних ресурсів Буковини є багата і різноманітна
рослинність, яку представляють ліси, де переважають цінні деревостої з дуба, бука, липи. У
передгір'ї розповсюджені широколистяні та змішані породи. Таким чином, Чернівецька
область має достатньо високий природно-рекреаційний потенціал, необхідний для створення
цінних рекреаційно-туристичних зон. У цілому забезпеченість природними рекреаційними
ресурсами 1-го кв. км території та 1-го жителя відповідно в 1,4 та 1,8 раза вищі, ніж по
Україні, що знову підтверджує можливості розвитку сфери лікування та відпочинку. В таблиці
нижче подані показники забезпеченості краю деякими видами цих ресурсів.
За інформацією Управління культури та туризму у 2013 році в Одеській області
функціонувало 1147 об'єктів туристично-рекреаційного призначення, зокрема: 366 готелів і
аналогічних засобів тимчасового розміщення та 781 заклад оздоровчого профілю, де
одночасно можна розмістити понад 116 тисяч туристів і відпочиваючих. Найбільша кількість
об'єктів туристично-оздоровчого призначення зосереджена у м. Білгород-Дністровському,
Кілійському, Комінтернівському, Татарбунарському та Овідіопольському районах. Територія
Одеської області, насамперед, її приморська смуга, має високий рекреаційний природноресурсний потенціал, зокрема, теплий клімат, морські пляжі, лікувальні грязі, джерела
мінеральних вод, ропу лиманів та озер, унікальні природні комплекси, мальовничі краєвиди,
мисливські та рибальські угіддя, акваторії лиманів, озер, моря, придатні для водного спорту
та оздоровлення. Поєднання всіх цих факторів створює умови, надзвичайно сприятливі для
організації відпочинку і розвитку санаторно-курортної галузі. Найважливішими фактором
природних рекреаційних ресурсів області є море і приморське розташування території.
Дельта Дунаю є однією з найбільш цінних ділянок землі (входить до переліку Global-200).
Вона відрізняється високим ландшафтним і біологічним розмаїттям. Окрім дельтових екотонів, до складу регіону входить також надзвичайно цінний з точку зору біорозмаїття екотон
«ріка-море» - зона взаємодії прісноводних і морських екосистем. Тут зареєстровано більш
ніж 4300 видів рослин і тварин, серед яких є рідкісні й глобально вразливі види. Наприклад,
на цій території мешкає 5% світової популяції кучерявих пеліканів, що гніздяться, проходять
міграційні шляхи малої гуски та тонкодзьобого кульона, зустрічається лісовий кіт. Все це
створює підґрунтя для розвитку в регіоні екологічного туризму.
Передумовою для розвитку екотуризму є також те, що на території Придунав’я розташовано 15 об’єктів природно-заповідного фонду, серед яких найбільш великий і значущий – це
Дунайський біосферний заповідник.
Окрім того, тут знаходяться ще три водно-болотяних угіддя міжнародного значення (Кілійська дельта ріки Дунай, Кугурлуй та Картал), що створює засади для розвитку бердвотчингу. Важливо й те, що з трьох десятків міжнародних водно-болотяних угідь усієї України два
знаходяться у межах українського Придунав’я. На сьогодні, озера Кугурлуй та Картал меншою мірою задіяні в туристичних маршрутах, але мають певний потенціал. Наприклад, на
озері Кугурлуй розташовані колоніальні поселення крячків, спостерігати які можна, фактично,
з траси Рені-Одеса.
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Рекомендації
Проведений аналіз стану природних ресурсів та рівня природокористування демонструє
відсутність збалансованої системи природокористування та ефективної стратегії (на комплексній – інтегрованій основі) управління природними ресурсами регіону на основі басейнового
підходу.
На сьогодні у більшості адміністративних одиницях регіону не існує практики інтегрованого управління природними ресурсами на основі басейнового підходу. У регіоні немає комплексної інтегрованої стратегії сталого водокористування, націленої на збереження водних
ресурсів та їх якості. Управління природними ресурсами має міжвідомчу та міжгалузеву адміністративно-территоріальну структуру, кожна з галузей підпорядкована окремій вертикалі
влади (Міністерству чи Агенції), має власні плани розвитку і у своїх планах не перетинається
і не враховує плани інших, дотичних галузей.
На підставі проведеної оцінки рівня господарського перетворення і стану природнотериторіальних комплексів Української частини Дунайського регіону, пропонується п’ять менеджмент блоків, які включають набір практичних рекомендацій, спрямованих на стабілізацію екосистем і формування режиму збалансованого природокористування. До них відносяться: заходи нормативно-господарського контролю; заходи з підтримання структури біологічного процесів; заходи щодо збалансування ландшафтно-господарської структури; заходи з
управління гідрографічної мережі і водойм; заходи щодо вдосконалення технологій виробництва. Необхідно зазначити, що такий розподіл, носить умовний характер, а предствленні нижче менеджмент заходи часто взаємообумовленні і володіють синергетичним властивостями.
1. Заходи нормативно-господарського контролю.
1.1. Винос границь земель водного та природно-заповідного фондів в натуру згідно з
процедурами, передбаченими чинним законодавством. Розробка підзаконних актів спрямованих на дотримання природоохоронного режиму цих територій. На даний час природоохоронний режим земель водного фонду не дотримується, по берегах водойм розташовані звалища ТПВ, садово-городні ділянки, дачні сельбищні забудови без централізованої каналізаційної системи.
1.2. Перехід від міжвідомчої адміністративно-галузевої структури до інтегрованого басейнового управління природно-територіальними комплексами регіону. Гармонізація природоохоронного законодавства України із законодавством Європейського Союзу з інтегрованого управління водними ресурсами.
1.3. Регламентація та контроль промислових скидів за нормативами санітарно-гігієнічних
і рибогосподарських ГДК.
1.4. Поширення системи екологічного страхування. Формування органами місцевого самоврядування та природоохоронними структурами страхового фонду, кошти якого будуть
витрачатися на компенсацію збитків, викликаних забрудненням та використанням навколишнього середовища. Внески до фонду можуть визначатися в залежності від ризиків та оцінки
очікуваних втрат від діяльності приватних підприємств.
1.5. Забезпечення державної фінансово-організаційної та правовою підтримкою фермерських господарств, зусиллями яких здійснюється рекультивація та поліпшення екологічного стану екосистем регіону, зокрема СТРГ функціонуючих на водних об'єктах.
1.6. Проведення лісової сертифікації виділення та охорона пралісових екосистем. Паспортизація та інвентаризація водних об'єктів регіону, об'єктів екологічної мережі в тому числі
ПЗФ.
1.7. Створення за підтримки фінансування органів самоврядування та природоохоронних
структур постійно діючої системи моніторингу з геоінформаційною базою даних ключових
параметрів стану природно-територіальних комплексів.
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2. Заходи щодо збалансування ландшафтно-господарської структури водозбірного басейну.
2.1. Ліквідація несанкціонованих звалищ.
2.2. Залуження, ренатуралізація і регуляція випасу на заплавних ділянках гідрографічної
мережі регіону. Зокрема, таким прикладом можуть бути полинові луки у м. Кілія, які перебувають у вкрай деградованому стані, пропонується створення на території штучних деревночагарникових насаджень.
2.3. Розробка та впровадження системи природоохоронних та «еколого-захистних» угідь
(лісосмуги, біоплато, біоценози лучної, чагарникової рослинності і т.д.) для захисту сільськогосподарських полів від ерозії і водойм від надходження біогенних, забруднюючих речовин з
сільськогосподарських полів і населених пунктів. Так наприклад, обстеження полезахисних
лісових смуг на водозбірній площі Одеської області показало, що їх кількість і розміщення
недостатньо для виконання природоохоронної функції, оскільки площі окремих полів взагалі
не оконтурені лісозахисними насадженнями, або площа між ними перевищує 200 га. Оптимальна довжина між лісозахисними смугами на південних чорноземах повинна бути не більше 400 м, з площею до 60 – 70 га на плакорі і до 30 – 40 га на схилі.
2.4. Функціональне зонування просторового розподілу природних і господарських комплексів залежно від геоморфологічних особливостей та віддаленості від урізу води. Так наприклад, в Карпатському регіоні всі рілля розміщені на схилах більше 70 необхідно заліснити,
а на схилах до 70 зменшити площу ріллі наполовину за рахунок садівництва, виноградарства
та кормової бази для тваринництва. Використання заплавних ділянок та придунайських
польдерів з висотою 3 та менше метрів від урізу води тільки для заготівлі сіна або випасу худоби.
2.5. Комплексне збалансоване облаштування екологічної інфраструктури водозбірної
площі. Для збалансованого планування господарської діяльності можна порекомендувати
відоме співвідношення площ перетворених людиною і природних ландшафтів: 40 до 60%,
при якому досягається максимальний еколого-соціально-економічний ефект.
Зважаючи на велику розораність земель у низинній зоні виникає невідкладна необхідність змінити структуру землекористування. Слід зменшити на 15 - 20% площу ріллі, впершу
чергу за рахунок виведення з обробітку малопродуктивних еродованих орних земель.
3. Заходи з оптимізації гідрологічного менеджменту.
3.1. Відновлення (меліорація) русел річок і балок на водозбірній площі водойм, ліквідація
нелегалізованих занедбаних ставків, що виконують роль водних пасток.
3.2. Розробка режиму наповнення і скидання вод залежно від водності року, для ставків,
взятих в оренду офіційно мають відповідну документацію.
3.3. Модернізація існуючої гідротехнічної мережі каналів та шлюзів, що забезпечить існування озер в природному чи напівприродному стані, наприклад Придунайських озер. Розробка та узгодження заходів щодо відтворення природного «дихання» озер за рахунок забезпечення їх зв’язку з р.Дунай.
сів.

4. Заходи з підтримки біологічної структури та збалансованості природних проце-

4.1. Збільшення земель природно-заповідного фонду до середньоєвропейського показника – 10 % від загальної площі регіону.
4.2. Збільшення біологічного різноманіття та популіцій ендемічних видів. Залуження та
створення штучних насаджень лише за рахунок аборигенних видів рослин.
4.3. Розведення аквакультури (вирощування аборигенних видів риб, ракоподібних, молюсків, макрофитів).
4.4. Створення централізованої каналізації в населених пунктах розташованих на узбережжі водойм, для зниження надходження речовин, що стимулюють первинно-продукційний
процес. Використання миючих засобів, що не містять фосфату.
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4.5. Розробка та впровадження проекту днопоглиблювальних робіт на локальних ділянках мілководних сильно евтрофованих водойм для зменшення прогріву водної товщі та вилучення донних відкладень багатих біогенними речовинами, з метою створення умов для
розвитку гідробіонтів, стабілізуючих швидкість екологічних процесів.
5. Удосконалення сільськогосподарських і промислових технологій виробництва.
5.1. Використання принципів адаптивного землеробства, з впровадженням грунтозахисних сівозмін і нетрадиційних агротехнічних заходів (мінімізація обробітку грунту, вирощування багаторічних трав та польових культур які супроводжуються покращенням родючості ґрунтів, оптимізації ротації, удосконалення систем поливу, максимальної заміни хімічних добрив
і засобів захисту рослин на натуральні).
5.2. Роздільне збирання твердої та рідкої фракцій відходів життєдіяльності худоби та
птиці. Підготовка всіма агропромисловими об’єктами планів поводження з гноєм Використання кормів з низьким вмістом азоту, використання біорозкладних миючих реагентів, та дезінфікуючих засобів на основі перекисних кислот, замість хлорвміщуючих речовин.
5.3. Удосконалення схем поводження з відходами виробництва. Впровадження оборотних систем водопостачання та систем повторного використання води у промисловості, впровадження більш глибоких систем очистки промислових стічних вод.
5.4. Раціональний видобуток надр та використання відходів від їх переробки, вдосконалення технологій видобутку та переробки надр.
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АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ
ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ ДО ЗМІНИ
КЛІМАТУ ТА УПРАВЛІННЯ
ПРИРОДНИМИ РИЗИКАМИ
Багаторічний моніторинг за станом атмосферного повітря виявив тенденцію до підвищення середньорічної температури. Більшість фахівців пов'язують це явище із збільшенням
концентрації газів, які прийнято називати парниковими. Антропогенні викиди CO2, CH4 і N2O
(що належать до групи парникових газів) здатні значною мірою вплинути на парниковий
ефект. За прогнозами Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) до кінця 21 століття температура Землі може підвищитися від 1,8 до 4,6 º С (така різниця в даних – результат накладення цілого комплексу моделей майбутнього клімату, в яких враховувалися різні
сценарії розвитку світової економіки і суспільства).
Для української частини Дунайського регіону зміна клімату буде означати не тільки підвищення температури повітря, вона призведе до подовження теплого посушливого періоду
року, скорочення днів з температурами нижче 0 °С, підвищення інтенсивності випаровування, збільшення кількості надзвичайно спекотних днів і скорочення періоду з постійним сніговим покривом. Дуже ймовірною є більш швидка зміна пір року та збільшення інтенсивності і
руйнівної сили екстремальних та небезпечних погодних явищ, таких як: шторми, шквали, буревії, сильні зливи і снігопади, грози і град.
Шляхами вирішення проблеми на даний час є зменшення викидів і збільшення поглиначів парникових газів.
Природний парниковий ефект на Землі підтримується завдяки віковому балансу між викидами парникових газів і утриманням їх поглиначами. Найбільшими поглиначами вуглекислого газу (доля якого становить близько 70% сукупних антропогенних викидів парникових газів), є океан і наземна біомаса. З цього наприклад виходить, що зменшення вирубки і додаткове насадження лісів можуть у значній мірі знизити антропогенний тиск на клімат Землі. З
іншого боку, зменшення викидів парникових газів за рахунок впровадження екологічно чистих
технологій, підвищення ефективності використання енергоресурсів, а також застосування
альтернативних (поновлюваних) джерел енергії також може істотно вплинути на тенденцію
зміни клімату.
Необхідно пам'ятати, що за останні десятиріччя в результаті людської діяльності навколишнє природне середовище остаточно перетворилось у природно-антропогенне довкілля з
значною трансформацією природних еколого-стабілізуючих ландшафтів в нестійкі – агроценози, урбосистеми, екзогенні та техногенні ділянки. Зміни клімату ще більше посилює вплив
антропогенних факторів на природні процеси.
З одного боку антропогенні фактори впливають на збільшення парникових газів в атмосфері, з іншого боку вони посилюють наслідки і збільшують ризики появи надзвичайних ситуацій (НС): збільшення катастрофічних паводків і повеней, ерозії ґрунтів, зсувів, пересихання
малих річок, збільшення солоності, евтрофування та цвітіння води, як це було в 2010 р в північно-західній частині Чорного моря (рис. 22) при аномальному підвищенні температур і опадів в літній період, що призвело до явищ замору і погіршення екологічної ситуації.
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Рис. 22. Аномальне цвітіння вод у північно-західний частині Чорного моря
за даними MERIS-Envisat 16 липня 2010 г.
Окрім збільшення посух та інтенсивності зливових дощів для Приморської зони і Дельти
Дунаю в т. ч. прогнозується підвищення рівня Чорного моря на 0,5 м до 2050 року (за несприятливим сценарієм). У наслідок чого прогнозується затоплення прибережних територій
дельти, трансформація природних екосистем, пошкодження/руйнування господарської інфраструктури, проникнення солоних вод уздовж рукавів та ін. Особливу небезпеку підвищення рівня моря буде мати м. Вілкове, що розташоване безпосередньо у дельті Дунаю
(рис.23).

Рис. 23. Прогнозне затоплення території Дельти Дунаю при підвищенні рівня моря.
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Як наведено вище, основні прогнозовані наслідки зміни клімату в регіоні будуть пов’язані
з: підвищенням температури повітря, та рівням моря, змінами у кількісних та якісних показниках поверхневих вод.
Зміна кліматичних умов, пов'язаних із збільшенням посушливого періоду року і зменшенням водності (збільшенню температури води, осолоненню і усихання водойм) викличе погіршення екологічного статус класу в результаті збільшення концентрації забруднюючих речовин водойм розташованих в аридній дельтовій зоні Дунайського регіону (Одеська область) і
які мають високий рівень забрудненості (оз.Китай) (рис. 24). Вже сьогодні спостерігається
високий рівень мінералізації води (перевищення допустимої величини до 6 раз) для таких
річок як: Ялпуг, Ташбунар, Карасулак, Єніка, Малий Катлабух, Великий Катлабух, Аліяга, Киргиж-Китай.

Рис. 26. Рівень забрудненості поверхневих вод та значення коефіцієнту забрудненості
в Дельтовой зоне Дунайского региона в 2012 р.
Найбільш висока забрудненість води у 2012 році є в озері Китай. Для озер ЯлпугКугурлуй та Кагул рівень забрудненості води у 2012 році найбільший за попередні п’ять років. Головною проблемою цих водних об’єктів є надмірне забруднення води органічними та
біогенними речовинами (сполуками азоту та фосфору - перевищення нормативів якості води
від 6 до 9 раз). Високі концентрації біогенних елементів в умовах непроточних мілководних
придунайських озер і доброго прогрівання води, спричиняють інтенсивний розвиток водоростей та вищих форм рослинного життя (самозабруднення вод органічними речовинами);
спричиняють небажане порушення балансу організмів, що існують у воді; погіршення стану
водних об’єктів; їх замулення та природне старіння. Ці проблеми є дуже важливими, як для
самої річки Дунай, так і для всіх водних об’єктів басейну і можуть прогресувати при зміні кліматичних умов (збільшення посушливого періоду, прогрівуводи ізменшенняводності).
НС не тільки згубно впливають на природні ландшафти та біорізноманіття, але й загрожують життю населення, призводять до значних збитків економічної діяльності та соціальної
інфраструктури. Стає очевидним, що кліматичні та пов'язані з ними екологічні, соціальноекономічні напрямки (сільське господарство, транспорт, енергетика, туризм, та інші) утворюють (взаємно обумовлюють) єдність факторів. Накладаючись на прискорення технологічних
перетворень у антропогенній (індустріальній, агропромисловій, гео-ландшафтній, муніципальній, рекреаційній) сфері, кліматичні зміни можуть або «гаситись» за рахунок «синергії» технологій та нових природно-кліматичних чинників, або резонансно посилювати небезпечність
природно-антропогенних надзвичайних ситуацій. Тому для сталого розвитку та пристосуван118
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ня до зміни кліматичних умов необхідно змінювати інтенсивність та збалансованість усієї антропогенної сфери (наявних технологій виробництва, послуг, споживання, життєдіяльності в
цілому), переорієнтувавши всю господарську інфраструктуру та корегуючи техногенний кругообіг речовин і енергії. Центральним питанням тут є планування розвитку територіальних
систем різного масштабу (держава, регіон, субрегіон, муніципалітет або окремий природнотериторіальний комплекс) та питання адаптації відповідних територій, довкілля в цілому та
окремих екосистем, секторів економіки до зміни клімату. Звідси провідною в процесі планування має бути концепція адаптації до зміни клімату. Такий підхід базується, зокрема, на наскрізному зв'язку компонент «Природа-Населення-Господарство», та передбачає невиснажливий характер природокористування в цілому з метою збереження природно-ресурсного
потенціалу для майбутніх поколінь. Стратегічним завданням, що стоїть перед територіальними громадами, регіональними та місцевими владами є врахування сучасних вимог та тенденцій у плануванні під час підготовки відповідних документів (стратегій, програм, планів дій,
проектів містобудівної документації). Результатом цього має стати розроблення та вжиття
заходів на усіх рівнях з планування і управління щодо адаптації територій, окремих компонентів довкілля та екосистем, населення, господарства та інфраструктури до зміни клімату,
прогнозування його наслідків, мінімізації ризиків і потенційних збитків. Оскільки зміна клімату,
наприклад, підвищення середньорічної температури, може мати позитивні наслідки для вирощування окремих видів сільгоспкультур, потенційні переваги також повинні враховуватися
під час розробки цільових програм і довгострокових стратегій регіонального розвитку.
При цьому, відповідно до Кіотського протоколу має послідовно скорочуватись вплив техногенних матеріальних, енергетичних та інформаційних змін на довкілля.
Стратегія адаптаційного потенціалу до змін клімату повинна мати системний характер, з
урахуванням інтегрованого басейнового підходу.
Враховуючи обмежену вивченість сценаріїв кліматичних змін і ще нижчий рівень напрацювань щодо адекватних і ефективних дій на басейновому рівні, ПД Дунайської стратегії визначає за необхідне як найскорішу розбудову Дунайської адаптаційної стратегії, що забезпечить інтегрований підхід до кліматичних змін у більшості галузей (питна вода, агросфера, навігація, туризм тощо). Усі країни Дунайського регіону висловили спільне прагнення посилити
співпрацю, спрямовану на попередження, готовність і реагування на природноантропогенних НС, як-то потужні повені чи промислові аварії.
Виклик природних змін клімату має отримати в Дунайському басейні чітку антропогенну
відповідь через механізми сталого розвитку. Використовуючи досвід «техногенного метаболізму» (таке поняття з’явилось в ході розв’язання проблем Рейну), ми маємо «впроваджувати наші дії щодо клімату та енергії, демонструючи як застосовувати боротьбу зі змінами клімату в якості динамічного елементу стратегії зростання, робочих місць, покращення енергобезпеки за підходом «Європа 2020», як це було запропоновано Президентом Єврокомісії Ж.
Баррозо. Необхідно ревізувати усі суттєві антропогенні дії, як такі, що постійно впливають на
стан річкового басейну, так і пов’язані з ризиками надзвичайних ситуацій. Зокрема у виробничій сфері це є видобування і збагачення, хімічна і лісо-деревообробні підприємства, весь
харчовий цикл, будматеріали, електроніка і машинобудівні галузі, тощо. Особлива увага має
бути приділена продукуванню небезпечних відходів і забруднювачів води та іншим потенційно небезпечним виробництвам .
Поводження з відходами та скорочення забруднення довкілля
Прикладом адаптації до змін клімату та пов’язаної з цим природними ризиками може
служити попередження забруднень і поводження з відходами. Як спеціальна тема для проектів EUSDR ця сфера може давати істотну користь, якщо правильно використовувати особливості поводження з твердими, рідинними, газоподібними, радіоактивними, енергетичними
та іншими видами відходів. Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату 1992р. визначено
системузаходів, спрямованих на стабілізацію концентрації парникових газів з метоюуникнення негативного антропогенного впливу на кліматичну систему. СторонамиРамкової конвенції
ООН про зміну клімату стали 189 країн.
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Україна у 1996 році ратифікувала Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату (РКЗК ООН)
та у 2004 році Кіотський протокол до неї. Як країна з перехідною економікою, Україна стала
стороною і взяла зобов‘язання стабілізувати викиди ПГ у період 2008 – 2012 років на рівні
1990 року.
У 2005 році Кабінет Міністрів схвалив Національний план заходів з реалізації положень
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
(Розпорядження № 346-р). Планом передбачено перелік заходів з наступними пріоритетними
кроками: створення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів; проведення щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів; створення інфраструктури для реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів ПГ (проекти спільного впровадження); створення національної
системи торгівлі дозволами на викиди.
Указом Президента України (№ 1239, 2005) Мінприроди було визначено координатором
заходів щодо виконання зобов‘язань України за РКЗК ООН та її Кіотського протоколу.
Для реагування на кліматичні зміни є важливим використання кількості відходів і енергетичних втрат як індикаторів «слабких місць» у антропогенних процесах.
З одного боку така оцінка дозволяє прогнозувати і відстежувати вплив кліматичних змін
на «відгуки» технологічних систем (від окремих «unit process» до виробничих і господарських
комплексів) і послідовно шукати компенсаційні заходи. Також для прогнозування викидів парникових газів необхідно розробити спеціальну методику на рівні центральних органів виконавчої влади.
У той же час фундаментальні підходи оцінки матеріально-енергетичного балансу, технологічного прогнозування, застосування сучасних класифікацій, систем обліку відходів та інформаційно-комунікаційних технологій можуть інтегруватись до відповідних засобів безпеки
регіону. Таким чином, розглядаючи кліматичні зміни як потужний стимул інноваційного реагування і розвитку за пріоритетними сферами EUSDR, області Дунайського регіону України
отримують додаткові можливості прискореного розв’язання нагальних соціально-економічних
і екологічних проблем із залученням необхідних міжнародних і приватних інвестувань.
В областях української частини Дунайського регіону значні викиди забруднюючих речовин та оксиду вуглецю характерні для Галицького, Долинського, Богородчанського, Надвірнянського, Рожнятівського районів Івано-франківської області та Ужгородського, Свалявського районів Закарпатської області (рис. 27).

Рис. 27. Викиди забруднюючих речовин і оксиду вуглецю від стаціонарних джерел
в областях Дунайського регіону (2012 р.).
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На сьогоднішній день на території Чернівецької області підприємств, які б здійснювали
значні викиди парникових газів (СО2, СН4, N2О) немає. Упродовж 2012р. викиди в атмосферу
здійснювали стаціонарні джерела 130 підприємств області, з яких 35,4% розташовані в
м.Чернівцях. В 2012р. ними викинуто в повітря 2,9 тис. т забруднюючих речовин, що на
чверть менше, ніж в попередньому році. В середньому по області одним підприємством було
викинуто по 22,2 т шкідливих речовин. Основними забруднювачами атмосферного повітря
області були підприємства переробної промисловості, від яких в повітря надійшло 1,7 тис.т
або 58,1% від загального обсягу всіх викидів.
За даними Головного управління статистики у Закарпатській області в 2011 році спостерігається тенденція щодо незначного збільшення викиду парникового газу діоксиду вуглецю
у повітряний басейн від стаціонарних джерел забруднення Закарпатської області. Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбулось за рахунок основних забруднювачів атмосферного повітря в регіоні ВАТ «Закарпатгаз» та магістральних газопроводів УМГ «Прикарпаттрансгаз» Закарпатського обласного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.
В Дунайському регіоні української частини вже розпочались роботи з впровадження безпечного погодження з відходами, так в Івано-Франківській області встановлюється перелік
підприємств, які здійснюють викиди парникових газів та своєю діяльністю впливають на клімат. Це, насамперед, комунальні підприємства – Івано-Франківський полігон твердих побутових відходів, комунальні очисні споруди міст Івано-Франківська, Коломиї, Галича, Рогатина,
Надвірної, Городенки; підприємства теплоенергетики «Бурштинська» ТЕС, транспорту, сільського господарства, підприємства з видобування і транспортування газу, ПАТ «ІваноФранківськцемент». Викиди забруднюючих речовин з «Бурштинської» ТЕС складають більше
80,0% усіх викидів стаціонарних джерел, тому природоохоронні заходи по цьому підприємству є першочерговими, їх виконання дозволить значно зменшити фактичні обсяги викидів.
Із загальної кількості викидів в повітря області 89% хімічних речовин та їх сполук мають
парниковий ефект що за прогнозними оцінками впливає на зміну клімату.
Політика Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації у сфері скорочення викидів парникових газів, заключається у зобов‘язанні
основних забруднювачів атмосферного повітря до 2020 року скоротити викиди парникових
газів на 20 – 25 % в порівнянні з 1990 роком та добровільному скороченні викидів для інших
підприємств більше ніж у два рази у порівнянні з 1990 роком. У проектах Генеральних планів
населених пунктів проводиться аналіз використання території і оцінка стану навколишнього
природного середовища, передбачаються заходи з його поліпшення; промислові та комунальні об'єкти, які здійснюють шкідливий вплив на навколишнє середовище, виносяться за межі житлових зон; здійснюється комплекс заходів з технічного переоснащення об'єктів теплоенергетики, зменшується кількість опалювальних та виробничих котелень; виноситься за межі
населених пунктів рух транзитного автотранспорту, покращується пішохідно-вулична мережа; здійснюються заходи щодо збільшення кількості зелених насаджень загального користування і спеціального призначення, збільшуються загальні площі лісових насаджень. З метою
оцінки антропогенних викидів проводиться щорічна інвентаризація джерел забруднення атмосферного повітря, створено відповідну базу даних, здійснюється моніторинг та аналіз стану атмосферного повітря, створено базу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Державна статистична звітність подається у відповідності до міжурядових вимог обліку антропогенних викидів та абсорбції поглиначами парникових газів.
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Запобігання та контроль стихійних лих, небезпечних природних явищ,
надзвичайних ситуацій.
В Української частині Дунайського регіонунайбільш несприятливими процесами для об'єктів економіки і життєдіяльності людей є паводки, підтоплення, пожежі, екзогенно-геологічні
процеси: зсуви, абразії, селі, ерозії, та ін. Данні природної безпеки України свідчать, що найбільша кількість надзвичайних ситуацій характерно для Одеської області (рис. 28.). Лідируючими і найбільш поширеними є процеси підтоплення поширенні на 60% території області, викликані високим рівнем грунтових вод внаслідок: незбалансованого зрошуваного землеробства, зарегульованості річного стоку та створення іригаційних водосховищ, забудови територій без належної інженерної підготовки, засипки балок та ярів, тощо.

Рис. 28. Небезпечні процеси в областях Української частини Дунайського регіону в 2013 р.
Масштаби підтоплення населених пунктів Одеської області в останні десятиріччя набрали загрозливого характеру. Зокрема підтоплення спостерігається в м. Татарбунари, м. Кілія,
села Трудове та Шевченкове Кілійського району, села Нерушай та Дмитрівка Татарбунарского району та ін. Всього на території області виявлено 392 населених пунктів, які знаходяться
під впливом підтоплення різного ступеню (33 % від загальної кількості).
Пожежами охоплено більше 29% території Одеської області, що на кілька порядків більше ніж в інших областях регіону і пов'язано з недотриманням техніки безпеки на виробництві
та посушливим кліматом, тоді як в Закарпатскій області в 2013 г. не зафіксовано поширення
пожарів. Прогресуюча ерозія у всіх областях регіону з найбільшим значенням в Одеській області є результатом незбалансованого природокористування та інтенсивного сільського господарства. Площинною ерозією в області вражені вододільні простори та схили долин річок.
Активізація зсувів відмічена на території всіх адміністративних областей Української частини Дунайського регіону. З найбільшим значеним в Чернівецкій и Ивано-Франковскій областях (див. рис. 29). Зсуви обумовлені дією як внутрішніх (ендогенних) сил Землі, так і зовнішнім впливом природних (екзогенних) та антропогенних чинників.
В Івано-Франківській області найбільшого ураження екзогенними процесами в межах передгірської частини зазнали території Надвірнянського та Богородчанського районів, в гірській частині Верховинський та Косівський райони (рис. 29).
Найбільшої шкоди стихія нанесла лінійним об‘єктам, дорогам та мостам в басейні рік Білого та Чорного Черемоша, Рибниці, Лючки, Пістиньки, в середній частині течій річок Прут,
Бистриці Солотвинської та Надвірнянської. Більше 80 населених пунктів уражені небезпечними геологічними процесами: зсувами, карстами, селями (див. рис. 29), активізація яких
можлива в весняно-літній період при зміні природно-кліматичних чинників, таких як бурхливе
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танення снігу та надмірне випадання дощів, гідрогеологічних та гідрологічних умов, а також в
наслідок негативного впливу техногенних факторів на геологічне середовище.
В межах області відмічена бокова ерозія по басейнах наступних річок: Бистриця Солотвинська (в інтервалі Івано-Франківськ – Богородчани – Лисець протяжністю 20 км). Бистриця
Надвірнянська (в інтервалі Івано-Франківськ – Надвірна протяжністю до 35 км). Прут (в інтервалі Ворохта – Яремча – Коломия – Снятин протяжністю 170 км). Черемош (на протязі всієї
течії – 180 км). Можлива активізація річкової ерозії в басейнах рік Лімниця, Свіча, Луква. Непередбачені паводки можливі по долинам рік: Гнила, Золота, Липи та Нараєвка. Процесонебезпечні ділянки розташовані в районі населених пунктів: Верховина – Кути, Ворохта – Делятин, Галич – Маріуполь. В районі «Бурштинської» ДРЕС відмічаються підмив лівих схилів водосховища. По річці Лімниця ерозійні процеси загрожують нафтопроводу «Дружба». Найбільша загроза розвитку карстового процесу можлива в межах Городенківського та Тлумачського районів. Техногенна активізація карсту, що пов‘язаний з розробкою соленосних пластів,
відмічається в районі міст Калуш, Долина, Болехів. В смт. Делятин проходить активізація соляного карсту. В період паводків відмічалось затоплення поверхневих ділянок в межах Коломийського, Надвірнянського, Снятинського, Косівського, Тисменицького районів.

Рис. 29. Ураження небезпечними геологічними процесами (зсувами, карстами, селями)
Івано-Франківської області.
Згідно схеми сейсмічного районування Івано-Франківська область входить в межі 4 – 5
бальної зони. Основним фактором прояву сейсмічності в області є наявність особливо активного осередку глибокофокусних землетрусів в межах масиву Вранча (Румунія), коливання
від яких відчуваються на території Івано-Франківщини.
В Чернівецькій області зафіксовано 1467 зсувних ділянок, більшість з яких є тимчасовостабілізованими давніми зсувами загальною площею 1,57 тис.м 2, 70 сельових водотоків.
Останні катастрофічні активізації зсувів відбувалися в 1969, 1979 році, навесні 1996 та літом
2008 року та в червні-липні 2010 року. В 2012 році спостерігалась незначна активізація зсувних процесів викликаних техногенними факторами лише в с. Біла Кіцманського району. Зсувонебезпечні ділянки Путильського, Глибоцького, Вижницького, Заставнівського, Сторожинецького, Хотинського, Герцаївського, Новоселицького, Кіцманського районів стабілізовані.
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Розвиток карстового процесу, який відмічено на великій території, пов’язаний з широким
розповсюдженням легкорозчинних порід (сульфатних, карбонатних та галогенних). Найбільш
небезпечна активізація карсту можлива на ділянках, де техногенне порушені існуючи гідрогеологічні умови, це в зонах впливу водовідборів (відкачка води з кар’єрів, водозабори та ін.),
при порушенні шляхів природного стоку (заглиблення русел рік та струмків, будівництво ставків тощо).
За 2012 рік були ідентифіковані як землетруси 879 сейсмічних подій на території Чернівецькій області. Найбільш небезпечний для області епіцентральний район – гори Вранча,
південно-східні Карпати.
В Закарпатській області із загальної кількості 2880 зсувів активними є 800, на забудованій території зафіксовано 61 зсувів. Особливу небезпеку становлять зсуви в зоні Тереблянського водосховища.
В Одеській області особливе місце в розвитку зсувів займає морське узбережжя та схили
лиманів. Протизсувні заходи в області носять локальний характер і виконуються в останні
роки тільки у разі аварійного стану споруд, руйнування транспортних мереж. Разом з тим,
сучасний стан узбережжя, у першу чергу, в межах населених пунктів, вимагає термінового
вжиття систематичних заходів для проведення будівництва, реконструкції або ремонту протизсувних споруд. Різноманітні прояви гравітаційних процесів (зсуви, обвали, осипи, ерозія
берегових схилів) часто пов’язані з абразією, якої зазнає берегова смуга.
Серед наслідків зміни клімату також гостро в Дунайському регіоні стає проблема катастрофічних паводків та повеней, тому формування окремих басейнових планів щодо повеней,
на базі яких має бути утворено єдину загальнодунайську систему управління ризиками повеней є не разовим заходом, а перманентним процесом на тривалу перспективу. Необхідне
застосування сучасних досягнень та кращого попереднього досвіду у просторовому плануванні територій, що знаходяться у зоні визначених ризиків НС. Зокрема це стосується проведення необхідних досліджень та підготовки необхідної нормативно-правової основи для формування, де можливо, польдерних систем для активної протидії повеневим потокам і недопущення (чи, принаймні, різкого зменшення) розповсюдження руйнівної сили повеневих потоків уздовж басейнів внутрішніх і транскордонних водотоків.
Згідно з прогнозами Гідрометеослужби України, для регіону прогнозується загострення
піків посилених опадів та засухи. Це значить, що Дунайські області потерпатимуть від усе
частіших та масштабніших повеней, які чергуватимуться з періодами маловодності. Підсилення метеоумов, за яких за кілька днів випадатиме кількамісячна норма опадів, призведе до
частих повеней і частих періодів засух. То ж водне господарство повинно бути готовим до
протипаводкового захисту, а також до забезпечення водою галузі господарств, які того потребують (зокрема ЖКГ). Вже зараз відчутною є тенденція до зменшення стоку рік, хоча в цій
проблемі значне місце мають і антропогенні чинники: вибір гравію з русел рік, незбалансоване лісокористування, створення ставків та водосховищ, тощо.
Природнім буферних механізмом, що дозволяє запобігти і зменшити катастрофічні паводки та екзогенні процеси (ерозії, зсуви, селі, спустелювання) є ліси, які, водночас з акумулюванням, здійснюють функцію «демпфера» по декількох ключових ланках природного водообігу, зокрема у формуванні повеней. Крім того ліси сприяють зменшенню емісії парникових газів від людської діяльності, оскільки ліси є головними сорбентами цих сполук.
В результаті антропогенної діяльності лісистість в Української частині Дунайського регіону скоротилася майже в два рази, що призвело до формування паводків більш високої забезпеченості, монотипізації екосистем, деградації ґрунтів, їх ерозії, виникненню екзогенних
процесів – зсувів, селів та ін.
Можна припустити, що зміни клімату призведуть до зміщення усталеної висотної поясності у Карпатах, а, отже, частина лісів опиниться не у своїй висотно-поясній зоні. Такі ліси можуть скоріше старіти. Виживатимуть різновікові різнопорідні ліси.
Сукупність цих проблем актуалізує дуже важливе завдання відновлення гірських лісів та
принципову зміну управління повним життєвим лісо-деревинним циклом (визначення опти-
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мального віку стиглості, безпечних технологій заготівлі деревини, її використання, розвитку
мережі лісових доріг, тощо) в басейні Дунаю.
Тому система управління природними ризиками в першу чергу повинна включати відновлення лісового покриву знелісненого високогір’я (вище 800-1200 м) практично всіх гірських
систем, що живлять басейн Дунаю (Шварцвальд, Альпи, Карпати, Балканські гори…).
Водночас зі спільними проектами щодо заліснення високогір’я, відповідні країни та їх регіони разом з Єврокомісією мають забезпечити обмін найкращим досвідом та технологіями
зміни усього лісо-деревообробного комплексу в Дунайському басейні з метою формування
відповідного балансу лісокористування, водоакумулювання, енергетики, використання деревини і туристично-рекреаційної діяльності у гірських зонах. Ключову роль тут мають відіграти
системні проекти під егідою співпраці Альпійської та Карпатської конвенцій, застосування
можливостей Центральноєвропейської Ініціативи та відповідних національних програм.
При цьому обидві зазначені Конвенції також передбачають багаторівневу взаємодію
двох ключових гірських макрорегіонів Європи, що включатиме широкий спектр обмінів від
економічних і соціальних до міжкультурних і міжетнічних взаємин, спрямованих на примноження спільної історичної спадщини. Одним з найважливіших складників виконання провідної ролі у процесі адаптації є чітке розуміння того, для чого проводять і які заходи з адаптації
можна впроваджувати.
Так наприклад, транспорт, є споживачем понад 30% енергетичних ресурсів і виділяє до
третини викидів, які провокують парниковий ефект [Реймерс Н. Ф.]. При цьому деякі «очевидні» рішення у кінцевому підсумку дають протилежний результат. Прикладом у Н.Реймерса є
введення у мегаполісах електротранспорту (зокрема тролейбусів), що, зменшуючи власні
викиди, провокує їх збільшення у решти учасників трафіку, провокуючи у «пробках» частіші
перегазовки, холосту роботу ДВЗ тощо.
Серед засобів протидії негативним впливам на довкілля, включаючи й кліматичний
ефект, є баланс між формуванням вантажопасажирських потоків, що перетинають гори (як,
наприклад, амбітний проект 7 країн “Via Carpathia”) та оминають їх. Запропонований Україною проект відновлення транзиту через рівнинну частину прикордонних регіонів не тільки
безпосередньо скорочує викиди парникових газів за рахунок зменшення додаткових витрат
палива, необхідних для перевезення через гори, але й покращує ряд інших показників систем забезпечення мобільності людей і вантажів та знижує ризики пов’язаних з цим надзвичайних ситуацій та фрагментування чутливих гірських біотопів (екологічно врівноважених систем флори, фауни і геоландшафтів), покращуючи загальний стан техногенно-екологічної
безпеки.
Найтісніше пов’язаною з кліматичними змінами є ІІ Пріоритетна сфера EUSDR «Енергетика». Різкі погодні зміни упродовж короткого часу, від аномальної літньої спеки, яка веде до
пікових перевантажень споживання енергії електроохолоджуючими системами, до різких похолодань і снігопадів взимку вимагає додаткових «демпферних» засобів для запобігання системним збоям великих енергосистем.
Таким потребам повністю відповідає одна з найпотужніших в Європі Дністровська гідроакумулююча станція. Започаткована для забезпечення стабільності роботи українських АС,
вона вже сьогодні, після запуску ІІ гідроагрегату, здатна відігравати роль «запобіжника» для
країн ЄС. Перспективними з точки зору пом’якшення адаптації до кліматичних змін і відповідної протидії є також наявні напрацювання щодо вітроенергетики, розбудови каскадів гідроенергетичних споруд на гірських річках, проміжного вироблення електроенергії та її подальшого транспортування замість газу, використання енергопотенціалу відходів, зокрема біомаси тощо.
Виходячи з необхідності поєднання можливостей та ресурсів різних інструментів ЄС,
країн-членів і кандидатів та межуючих держав (третіх країн), визначеної сторонами Дунайської стратегії у Декларації Бухарестського Саміту 08.11.2010 і зафіксованої у Висновках Ради
ЄС від 13.04.2011, розглянемо один з перших прикладів такої синергії, що є перспективним
не тільки для цього, але й для усіх пріоритетних сфер Дунайської стратегії. Ще у 1990 роках
необхідність системного поєднання екологічного і безпекового компонентів сталого соціаль125
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но-економічного і просторового розвитку у прикордонних басейнах річок КарпатськоДунайського регіону була покладена в основу однієї з перших українських пропозицій з транскордонного співробітництва щодо Environmental Centre for Administration and Technology
«ECAT-Bukovina» (1996 рік) і, надалі, втілена у ЕкоЄвроРегіоні в складі пілотного українськорумунсько-молдавського Єврорегіону «Верхній Прут» (2000 рік).
Надалі згідно з Декларацією Бухарестського Саміту 14 країн «Довкілля та сталий розвиток Карпатсько-Дунайського регіону» від 30.04.2001 цей підхід був врахований при формуванні програм прикордонного співробітництва Інструменту сусідства і партнерства ЄС, а також у основних підходах Карпатської конвенції, і знайшов відображення в засобах ENPI, зокрема у Спільній операційній програмі (СОП) «Румунія-Україна-Молдова» на 2007-2013 роки.
За пріоритетом цієї СОП «Виклики навколишнього середовища і готовність до надзвичайних ситуацій», зокрема у рамках Заходу 2.1. «Відповідь стратегічним транскордонним
екологічним викликам, включаючи готовність до надзвичайних ситуацій» СОП фінансує розробку планів щодо усунення наслідків надзвичайних ситуацій, підготовки методик такого
планування (для катастрофічних природно-антропогенних катаклізмів, таких як повені або
загрози транскордонного забруднення у разі транспортних або аварій). Для мобілізації обладнання та кадрів, спрямованої на усунення наслідків таких надзвичайних ситуацій, важливою
є негайна допомога з обох боків кордону. В межах програмної території багато екологічно
вразливих ділянок, які потребують особливого захисту (наприклад гірські екосистеми чи біосфера Дунаю).
На основі спільних напрацювань між країнами «Румунія-Україна-Молдова» на 2007-2013
роки у пілотному Єврорегіоні «Верхній Прут» з урахуванням досвіду катастрофічних повеней
2008 і 2010 років та аналізу техногенної компоненти [Danube Pollution Reduction Programme.
National Planning Workshop in Ukraine (July 1998). - Ministry of Environmental Protection &
Nuclear Safety/ Programme Co-ordination Unit UNDP/GEF Assistance. -Vienna, International
Centre. - 1999.- 187 p.] був розроблений тристоронній транскордонний проект «Попередження повеней, захист від шкідливої дії вод і аварійних забруднень у верхній частині басейнів
річок Сірет та Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними
станціями». В ході першого відбору великомасштабних проектів за прикордонними програмами ENPI, що відбувалось одночасно з формуванням Дунайської стратегії і ПД, розробку у
цього проекту було поєднано з напрацюваннями проекту «Danube Floodrisk» ПівденноСхідної програми територіального співробітництва ENPI. В результаті було спільно доопрацьовано вже ухвалений Єврокомісією великомасштабний проект «Попередження і захист від
повеней у басейнах річок Верхнього Сірету і Прута шляхом запровадження сучасної системи
моніторингу з автоматичними станціями – EAST-AVERT» СОП «Румунія-Україна-Республіка
Молдова» на 2007-2013 роки. Проект передбачає створення системи понад 25 автоматизованих станцій спостереження за гідрологічною та гідрометеорологічною ситуацією та мережі
національних диспетчерських пунктів для обробки та обміну цією інформацією у режимі, максимально наближеному до on line» у форматах ординарного функціонування, за сценаріями
виникнення загроз НС та у процесі реальних НС і ліквідації їх наслідків. Водночас проект передбачає застосування сучасних інформаційних технологій (ГІС) і відповідного картографування для створення системи розподілених баз даних по потенційно вразливих територіях у
прикордонних басейнах річок, формування відповідних моделей, здійснення необхідних тренінгів, вироблення і впровадження систем оповіщення та територіальних планів дій на основі
наявного кращого досвіду у басейнах інших річок Дунайської системи. В ході реалізації проекту EAST-AVERT передбачається також вироблення подальших проектних пропозицій щодо
системного розвитку екологічного моніторингу, управління ризиками та реалізації вимог ІРРС
Директиви ЄС з інтегрованого попередження і контролю забруднень та запровадження кращих доступних технологій (ВАТ).
Такий підхід, що відповідає положенням Декларації Бухарестського Саміту від 08.11.2010
та Висновків Ради ЄС від 13.04.2011, з одного боку, стимулюватиме формування Планів
управління водними ресурсами Прута і Сірету, наближаючи завершення створення єдиного
Плану по Дунаю. Водночас у взаємодії з проектами зі створення Європейської системи попе-
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редження повеней (EFAS) та багатьма іншими діючими та передбаченими ПД проектами за
цим пріоритетом.
Ключовим моментом тут є максимальне застосування сучасних кластерних підходів та
комунікаційних технологій не тільки для обміну даними, але й для взаємодії розподілених баз
даних на спільній ГІС платформі та ефективного співробітництва усіх учасників кластерного
механізму від наукових досліджень і підготовки та перепідготовки фахівців безпосередньо
задіяних у системах спостережень і обміну даними до інформування населення та забезпечення здійснення масових заходів, передбачених сценаріями та планами дій або терміново
вироблених у разі критичних змін у надзвичайних ситуаціях.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДУНАЙСЬКОГО
РЕГІОНУ: РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Питання, що стосуються підвищення конкурентоспроможності сільських районів та сільськогосподарського сектору в Дунайському регіоні віднесені до розділу С «Розбудова добробуту в Дунайському регіоні» і безпосередньо є предметом підрозділу 8 «Підтримка конкурентоспроможності підприємств, включаючи створення кластерів». Наголос зроблений
на необхідності посилення підприємництва в сільській місцевості, підтримці інновації та кооперації в сільськогосподарському виробництві, а також необхідності більшої диверсифікації
сільських господарств. В цьому контексті зазначається важливість започаткування навчальних програм, а також просування кооперації в галузі виробництва, постачання і маркетингу
сільськогосподарської продукції. Наголошується на важливості співпраці з Європейською
агенцією з продовольчої безпеки, зокрема шляхом більш ефективного використання можливостей, що надаються в рамках навчальної ініціативи «Покращене навчання задля безпечного продовольства» (Better Training for Safer Food), започаткованої для країн-членів ЄС і для
третіх країн.
Виробництво органічної сільськогосподарської продукції в Українській частині Дунайського регіону опосередковано стосується й проблематики, висвітленої в розділі В «Захист довкілля в Дунайському регіоні», зокрема, підрозділу 4 «Відновлення і забезпечення якості
вод», а також підрозділу 6 «Збереження біологічного різноманіття, ландшафтів, а також
якості повітря і ґрунтів».
Ключовими тезами цих підрозділів Плану дій Стратегії ЄС для Дунайського регіону є такі.
Важливе місце відведене реалізації Плану управління басейном ріки Дунай, спільного документу, розробленого під егідою Міжнародної комісії із захисту річки Дунай згідно із принципами Рамкової водної директиви ЄС і ухваленого усіма країнами-учасницями Конвенції про
охорону ріки Дунай, в тому числі й Україною. Якість води в Дунайському басейні є одним з
ключових питань Плану управління басейном ріки Дунай, який серед чинників, що негативно
впивають на якість води, називає нутрієнтне забруднення водойм фосфатами і азотом внаслідок сільськогосподарської діяльності, зокрема, використання мінеральних добрив. План
дій до Дунайської стратегії також відзначає зв'язок між деградацією ґрунтів та якістю води,
зокрема негативний вплив на останню забруднення внаслідок ерозії ґрунту.
Планом дій визначаються наступні напрямки та дії в рамках цих підрозділів:
Відновлення і забезпечення якості вод
 Повне виконання «Плану управління басейном ріки Дунай»
 Посилення і розвиток активного діалогу та співпраці між органами владі, відповідальними за сільське господарство і навколишнє середовище з метою здійснення заходів проти
забруднень внаслідок сільськогосподарської діяльності
 Здійснення заходів для зменшення забору води для задоволення потреб, в тому числі,
зрошувального землеробства. Це включає запровадження ефективних іригаційних технологій.
Збереження біологічного різноманіття і ландшафтів
 Зменшення внесення пестицидів у навколишнє середовище Дунайського регіону
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Збереження і покращення якості ґрунтів
 Покращення поінформованості про захист ґрунтів, зокрема, реалізація «Стратегії захисту
ґрунтів»
Органічне сільське господарство є важливим інструментом для сталого розвитку як сільських територій, так і підвищення конкурентоспроможності української частини Дунайського
регіону загалом. У розділі 2.2. Європейської стратегії мова йде про багато можливостей, які
має Придунайський регіон.
Доцільність впровадження органічних методів господарювання в українській
частині Дунайського регіону викликана необхідністю:
 відтворення родючості ґрунтів та збереження довкілля;
 розвитку сільських територій та підйому рівня життя сільського населення;
 підвищення ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва;
 забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією;
 створення умов для перетворення України на виробника та експортера високоякісної
здорової органічної продукції та відповідне зміцнення експортного потенціалу держави;
 забезпечення продовольчої безпеки регіону та держави;
 поліпшення загального добробуту громадян та можливостей співпраці через органічне
сільське господарство.
Стан розвитку та законодавча база органічного виробництва в Україні
Україна розпочала усвідомлено займатись органічним виробництвом наприкінці 1990-х,
демонструючи протягом останніх 10 років стійку позитивну динаміку росту площ сільгоспугідь, на яких ведеться сертифіковане органічне виробництво, цей показник в 400764 га кореспондується з 20 місцем у списку країн з найбільшими площами органічних сільгоспугідь.
Таблиця 17 - Динаміка сільськогосподарських площ України, зайнятих під органічним
агровиробництвом, га
Роки

2002

2003

Площа 164449 239542

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

240000

241980

242034

249872

269984

270193

270226

270320

272850

2013

2014

393400 400764

Частка сертифікованих органічних площ серед загального об’єму сільськогосподарських
угідь України сягнула 1%. При цьому, Україна займає перше місце в Східній Європіпо площі
органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, зернобобових та олійних культур. Окрім того, в Україні сертифіковані 530 тис.га дикоросів, сировина з яких, здебільшого, експортується, в першу чергу, до країн ЄС.

Рис. 30. Кількість сертифікованих органічних господарств в Україні
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Згідно з офіційними статистичними оглядамиМіжнародної фундації задля органічного
сільського господарства (IFOAM), якщо на початок 2003 р. в Україні було зареєстровано 31
господарство, що отримало статус «органічного», то станом на початок 2014 р. в Україні нараховувалось вже 182 сертифікованих органічних господарства.
Українські сертифіковані органічні господарства – різного розміру – від кількох десятків
гектарів, як і в більшості країн Європи, до кількох тисяч гектарів ріллі. Однак середній розмір
сертифікованого органічного господарства в Україні все ще залишається одним з найбільших
у світі і складає понад 2000 га.
Таблиця 18 - Динаміка середніх площ органічних господарств України, га
Рік

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Площа

5305

3472

3429

3361

3025

2716

2288

2233

1903

1744

1664

2248

2202

У процесі зростання числа дрібних органічних господарств, що спеціалізуються, в першу
чергу, на вирощуванні плодоовочевої продукції, зменшується середній розмір господарства з
поступовим наближенням до середньосвітових показників.
Тому відслідковується тенденція постійного збільшення кількості сільськогосподарських
виробників в Україні, й особливо невеликих та середніх фермерських господарств, що дає
надію кінцевим споживачам очікувати максимального насичення внутрішнього ринку власною готовою продукцією.
Разом з тим, сьогодні в Україні на державному рівні органічне сільське господарство все
ще не розглядається як пріоритетний напрямок розвитку сільськогосподарського виробництва. Це обумовлено тим, що органічне сільське господарство передусім впроваджується малими та середніми підприємствами, в той час як державнаполітикаспрямована на сприяння
великому бізнесу. Не існує й офіційної державної статистики щодо органічного сільськогосподарського виробництва. А інформація від організацій, які здійснюють сертифікацію органічної продукції, не надає повної картини.
У зв’язку з тим, що внутрішній органічний ринок поки що мало розвинений, більшість
українських органічних компаній зорієнтованана експорт. Основні експортно-орієнтовані органічні сільгосппродукти з України – сільськогосподарські культури (зернові, олійні, бобові) та
дикорослі рослини (ягоди, гриби, горіхи, лікарські трави), які йдуть в основному для подальшої обробки та/або реекспорту. Існує високий потенціал для збільшення експорту органічної
продукції, оскільки попит на українську органічну продукцію від міжнародних покупців із ЄС,
Швейцарії, США та інших країн є високим і постійно зростає. Внутрішній ринок української
органічної продукції є порівняно молодим (відлік розвитку починається з 2008 року). Основний канал збуту органічних продуктів в Україні – це мережі супермаркетів (наприклад,
GoodWine, Сільпо, Ашан, Мегамаркет тощо). Крім того, є невеликі спеціалізовані магазини
здорового харчування та інтернет-магазини. Наразі на полицях магазинів присутній ще далеко не повний асортимент органічної продукції. Найбільш широка номенклатура є у таких продуктових категоріях, як молочні продукти та бакалія. Станом на початок травня 2015р., споживачі мають доступ до таких сертифікованих органічних продуктів, вироблених в Україні:
різні види овочів, сезонні фрукти та ягоди, гарбузи, дині, кавуни, яйця, гриби, лікарські трави,
горіхи, мед, крупи, борошно, пластівці, джеми, сиропи, соки, напої, рослинні олії, спеції, хлібобулочні вироби, молочні та м'ясні продукти. Серед імпортних органічних продуктів в Україні представлені: дитяче харчування, чай, кава, цукор, спеції, фрукти, овочі, макарони, шоколад, рослинні олії, вино, пиво, а також непродовольчі товари, такі як органічна косметика,
миючі засоби тощо.
Розвиток рганічного внутрішнього ринку залежить від рівня обізнаності населення, купівельної спроможності та наявної пропозиції (повного асортименту продукції). Разом з тим,
рівень обізнаності щодо органічних продуктів серед споживачів, виробників, органів державної влади в Україні залишається досить низьким. Ціна ж на органічні продукти, як і в інших
країнах, є вищою, ніж на традиційні (неорганічні) продукти.
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Більшість органічних операторів (виробників, переробних підприємств, трейдерів) в Україні сертифіковані відповідно до вимог органічного законодавства ЄС. Фактично органічний
стандарт ЄС використовують як для експорту, так і для внутрішнього ринку в Україні. Станом
на початок травня 2015 року в Україні немає жодного органічного оператора, сертифікованого відповідно до вимог органічного законодавства України, оскільки воно ще не впроваджено.
Залежновід цільового ринку збуту, українські виробники проходять сертифікацію згідно з закордонними стандартами, зокрема: NOP (США), Bio Suisse (Швейцарія), Bioland та Naturland
(Німеччина),Soil Association (Велика Британія).
Існує 19 приватних акредитованих на міжнародному рівні сертифікаційних органів, які
включені до офіційного переліку сертифікаційних органів для України і визнані Єврокомісією
(Постанова (ЄС) 1235/2008). З цього переліку лише сертифікаційний орган «Органік Стандарт» є українською компанією, засновниками якої є українські організації – ключові учасники
органічного сектору України; усі інші сертифікаційні органи є іноземними, три з яких мають
свої офіси в Україні (ТОВ «ЕТКО Україна», ТОВ «Контрол Юніон Україна», Іноземне підприємство «СЖС Україна»). Окрім того, один сертифікаційний орган з Угорщини ще не включений в даний перелік, проте має своїх клієнтів в Україні.
Учасників виробничих об’єднань органічного сектору України ще є дуже мало, вони переважно фінансуються трейдерами, експортерами тощо. Є багато громадських організацій
створених у м. Києві, які декларують себе захисниками органічного виробництва. Український
органічний рух представлено чималою кількістю учасників органічного сектору. Асоціаціями
виробників органічної продукції на національному рівні є: Федерація органічного руху України, Спілка виробників сертифікованих органічних продуктів «Органічна Україна», Асоціація
учасників біовиробництва «БІОЛан Україна». Інформаційний центр «Зелене досьє» сприяє
розповсюдженню інформації щодо органічного сільськогосподарського виробництва. Консультаційні органи «КьюС», «ВІПГруп», «Сіб-Агро», Retailacademy надають консультації. Кількість консультантів, які знають виробничі процеси у галузі органічного сільського господарства, поки що є невеликою.
На регіональному рівні ідею органічного сільського сподарського виробництва в різних
регіонах України просувають Львівська міська громадська організація «Екотерра», науково-навчальні центри «Полісся-Органік», ГО «Навчально-координаційний центр сільськогосподарських дорадчих служб», «Полтава-Органік» та інші. Також до ключових учасників органічного ринку України належить сертифікаційний орган «Органік Стандарт», щопрацює у
сфері надання платних сертифікаційних послуг. Важливий внесок у розвиток органічного ринку та бізнесу роблять органічні виробники, переробні підприємства, трейдери та роздрібна
торгівля, кількість яких постійно зростає.
Дослідження та викладання тем, пов’язаних з органічним виробництвом найактивніше
проводятьсяв Іллінецькому аграрному державному коледжі (Вінницька обл.), Житомирському
національному агроекологічному університеті (Житомирська обл.), Липковатівському аграрному коледжі (Харківськаобл.), Полтавській державній аграрній академії (Полтавськаобл.),
Національному університеті водногогосподарстватаприродокористування (Рівненськаобл.),Національному науковому центрі «Інститутаграрноїекономіки», Дніпропетровському
державному аграрному університеті, Державному підприємстві «Носівська селекційнодослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва УААН», ДПДГ
«Сквирське "Інституту агроекології і природокористування НААН, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії О.Н.Соколовського» тощо.
9 січня 2014 р. в Україні вступив у дію підписаний 3 жовтня 2013 р. Президентом України
Закон України № 425-VII «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції
та сировини». Законом визначаються правові та економічні підвалини виробництва та обігу
органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямовані на забезпечення справедливої конкуренції та належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, покращення основних показників стану
здоров’я населення, збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання ґрунтів, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ре-
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сурсів, а також гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як
органічні.
Однак, станом на середину 2015 р. повноцінно Закон ще не запрацював, оскільки викликав значні нарікання вітчизняних та іноземних фахівців щодо низки неточностей, протиріч,
невідповідностей з регулюваннями Європейського Союзу.
Близько двадцяти підзаконних актів все ще знаходяться на стадії розробки або в процесі
затвердження. Поки в Україні не розроблені відповідні підзаконні акти, вітчизняні виробники,
як зазначалося вище, проходять процедуру органічної сертифікації свого виробництва за діючими міжнародними стандартами, частіше за все – це норми Європейського Союзу.
В цілому чинниками, що стримують розвиток органічного виробництва в Україні, є:
 відсутність політичної волі та ціле спрямованої державної політики у сфері розвитку органічного виробництва;
 несприятливий інвестиційний клімат та дуже обмежений доступу малого та середнього
бізнесу до фінансових ресурсів та адаптованих технологій, які б дозволили розвивати
органічний агробізнес;
 обмежена пропозиція органічних продуктів для внутрішнього і зовнішнього ринків;
 низький рівень обізнаності населення щодо органічних продуктів;
 невідповідність українського законодавства у сфері органічної продукції з правовим полем ЄС щодо органічного виробництва.
Поточна ситуація в сфері органічного сільськогосподарського виробництва в
українській частині Дунайського регіону
Для української частиниДунайського регіону характерними є багатогалузеве сільське господарство і переробне виробництво. Сільське господарство спеціалізується на вирощуванні
зернових, овочів, соняшнику, фруктів, винограду, баштанних культур, зборі дикоросів.
З чотирьох областей української частини Дунайського регіону більшою активністю в
сфері органічного сільського господарства відзначаються Одеська та Закарпатська області.
Певною мірою це обумовлено наявністю портів на Одещині, що дає можливість зменшити
логістичні витрати при експорті органічної продукції. Закарпаття ж межує з кількома країнами-членами ЄС, що також є сприятливим у налагодженні транскордонного співробітництвав
сфері виробництва і збуту органічної продукції.
Органічне виробництво в Закарпатській областіпереважно представлене підприємствами, що займаються збором дикоросів, садівництвом та переробкою. Декілька сертифікованих фермерських господарств мають середню площу до 50 га, тому зернової органічної продукції для реалізації та переробки не вирощують, лише для власних потреб. Проте з 2014 р.
розпочата переробка тваринницької продукції і вже з’явилися перші ковбасні вироби, адже
тваринництво представлено місцевими породами свиней «Мангалиця» та великою рогатою
худобою породи «Сіра угорська». На Закарпатті виробляється органічна продукція найвідомішої в Україні органічної торгової марки «Пан Еко».
Спеціалізація більшості органічних виробників Одеської області – вирощування та експорт зернових, бобових та олійних культур. Недарма по площі вирощування органічних культур Одещина займає одне з перших місць в Україні. Проте виробництво не обмежуєтьсязерновими, адже в регіоні виробляються і органічні олія, мед, молокопродукти, хліб, біологічні
засоби захисту рослин. Єдине підприємство, що займається органічним виноградарством –
«Перлина струмка». У планах господаря налагодити переробку винних матеріалів та виробляти органічне вино під власним брендом.
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Рис. 31. Кількість органічних операторів по областях України станом на 31.12.2013 р.
На Івано-Франківщиніорганічне виробництво та переробка розвиваються не дуже активно, тому представлені лише виробником чаїв (ТОВ «Продовольча компанія «Екопродукт») та
виробником зернових продуктів – ТОВ «Дністер Біо», що експортує до ЄС пшеницю спельту.
Органічне виробництво в Чернівецької області представлене декількома підприємствами. Це два підприємства, що займаються рослинництвом, причому одне з них (Грандвест
Лтд) ще й переробляє та експортує зернові. Галс Лтд займається збором, переробкою та експортом березового соку. Компанія «Віп Груп» надає консалтингові послуги в органічному
сільському господарстві як місцевим виробникам, так і іншим операторам з усієї країни.
Отже, незважаючи на існуючі економічні та політичні негаразди в Україні, органічне сільськогосподарське виробництво та переробка в українській частині Дунайського регіонустабільно розвивається саме завдяки активності та ініціативі місцевих виробників та їхніх
об’єднань і, нажаль, без сприяння з боку держави.
Чинники, що впливають на темпи розвитку органічного сільгоспвиробництва
в українській частині Дунайського регіону
Природно-кліматичні умови української частини Дунайського регіону є сприятливими для
розвитку виробництва та переробки продукції сільського господарства, включаючи рослинництво, тваринництво, садівництво, ягідництво, переробка. Однак тенденції світової економіки показують, що недостатньо лише виробити якнайбільше продукції відповідної якості та стандартів,
необхідно зробити цей процес ефективним, а саму продукцію конкурентоспроможною, що, у
свою чергу, ставить перед сільгоспвиробниками нові вимоги до стандартів вирощування, збирання, переробки, логістики та маркетингу продукції. Тому важливо проаналізувати основні
чинники, що впливають на розвиток органічного сектору.
Сприятливими чинниками для розвитку органічного виробництва в українській частині
Дунайського регіону є:
 наявність значних площ сільськогосподарських угідь, що не оброблялися тривалий час,
тому є можливим скорочений перехідний період до отримання органічного сертифікату;
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зменшення собівартості виробництва за рахунок відсутності витрат на штучно синтезовані мінеральні добрива і засоби захисту рослин та, відповідно, відсутність залежності
від постачальників добрив;
попит на органічну продукцію в країнах з розвиненою економікою, зокрема в Європейському Союзі;
широкі експортні можливості,чому сприяє наявність розвиненої транспортної інфраструктури, особливо портів, та безпосередній вихід усіх областей української частини Дунайського регіону до кордону з країнами-членами ЄС;
існуючий досвід укладання експортних контрактів виробників напряму з кінцевим отримувачем продукції без залучення посередницьких структур, можливість укладення
ф’ючерсних контрактів на поставку;
успішний багаторічний досвід землеробства за органічними стандартами у вітчизняних
сільгосппідприємствах;
потенційно велика ємність внутрішнього ринку споживання органічних продуктів;
розвинений громадський екологічний органічний рух, адже виробники органічної продукції та їх громадські об’єднання є достатньо активними на ринку та в інформаційному просторі, формуючи попит на марковану органічну продукцію(регулярно проводяться ярмарки, науково-практичні конференції, семінари, круглі столи з проблематики розвитку органічного виробництва, забезпечується участь у виставкових заходах, розміщується інформація у ЗМІ.);
отримання доданої вартості за товар, адже ціна на органічну сільськогосподарську продукцію як мінімум на 20-30% вище за традиційну.

Несприятливі чинники для розвитку органічного виробництва в українській частині
Дунайського регіону:
 неврегульованість нормативно-правової бази виробництва органічної продукції;
 відсутність урядової стратегії та програми підтримки розвитку органічного виробництва;
 відсутність державних стандартів / правил ведення органічного виробництва;
 зростання застосування інтенсивних технологій ведення аграрного бізнесу;
 значна кількість виробників «псевдо органічних» продуктів, що вводить в оману кінцевих
споживачів на внутрішньому ринку України через відсутність покарання за неправдиву
інформацію;
 посилення інфляційних процесів та зниження купівельної спроможності населення;
 зростання цін на сільськогосподарську техніку, обладнання та матеріали;
 нестача фінансових ресурсів у вітчизняних виробників для розвитку органічного виробництва та запровадження інноваційних технологій;
 низький загальний рівень технологічної культури українських виробників сільськогосподарської продукції;
 наявні технології не забезпечують високого ступеня переробки сільськогосподарської
продукції, не відповідають світовим стандартам, зокрема з пакування та маркування.
Тому структура експорту носить переважно сировинний характер;
 недостатня реклама органічної продукції та слабка маркетингова політика з її просування на українському ринку, в тому числі – відсутність національного логотипу для маркування української органічної продукції,недостатній рівень роботи з інформування населення про цілі органічного господарства та переваги органічної продукції, а також з виробниками сільськогосподарської продукціїщодо підвищення їхньої обізнаностіпро переваги органічного землеробства, в тому числіпро позитивний вплив органічного виробництвана довкілля та живу природу;
 низька кількість кваліфікованого персоналу (агрономів, технологів, економістів, тваринників), що спеціалізуються на вирощуванні органічної продукції;
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поширеність міфів в сільськогосподарському секторі про старомодність та низьку дохідність органічних методів господарювання.
Перспективи розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків
органічної сільськогосподарської продукції

За оцінками світових експертів в сфері виробництва органічної продукції, останніми роками об’єми реалізації органічних продуктів у світі перевищують 65,0 млрд. дол. США на рік,
демонструючи стабільне зростання. Як відомо, попит на органічні продукти зростає з підвищенням рівня економічного розвитку країн, добробуту, освіти та загальної поінформованості
населення. Тому найбільші ринки реалізації органічних продуктів це Європейський Союз та
США. Покупці органічної продукції розраховують на високу якість, кращі смакові характеристики органічної продукції, відсутність генетично модифікованих компонентів. Крім того в світі
стає все більше екологічно освічених людей, які дбають про довкілля й тому обирають органічну продукцію, як таку, під час виробництва якої не завдається шкоди природному середовищу.
Хоча в Україні споживання органічних продуктів в середньому на одного громадянина
ледве перетнула межу 0,30 євро (наприклад, у Швейцарії в 2011 р. цей показник досяг рівня
153 євро), дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що сучасний внутрішній
споживчий ринок органічних продуктів в Україні стрімко зростає,сягнувши у 2007 р. 500 тис.
євро, у 2008 р. 600 тис. євро, у 2009 1,2 млн. євро, у 2010 2,4 млн. євро; у 2011 р. цей показник зріс до 5,1 млн.євро, у 2012 р. – до 7,9 млн. євро, у 2013 р. – до 12,2 млн. євро, а у 2014
р. досягнув відмітку у 14,5 млн.євро.
Найбільшим попитом при цьому користуються органічні молоко та молочні продукти,
м’ясо та м’ясні продукти, фрукти, овочі, соки, крупи, борошно. Європейський досвід демонструє, що 73% органічної продукції просувається через мережу роздрібної торгівлі, 15% −
шляхом прямого продажу з підприємств, 12% реалізується через спеціалізовані магазини, в
тому числі й Інтернет-магазини. Схожа тенденція спостерігається і в Україні.
Слід зауважити, що згідно з умовами підписаної 27.06.2014 р. економічної і секторальної
частин Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною передбачається, що регламенти, директиви,рішення,рекомендаціїтаповідомленняЄС, які містятьсяв додатках, є частиною юридичних стандартів імають враховуватися Україною при поступовому наближенні
національного законодавства у конкретному секторі чи стосовно конкретного продукту до законодавства та стандартів ЄС. Зокрема, для органічного виробника важливо, що Додатком
ХХХVІІІ до Глави 17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій» Розділу V
«Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між ЄС та Україною при регулюванні розвитку органічного фермерства передбачена обов’язкова необхідність врахування:


Постанови Ради (ЄС) №834/2007 від 28.06.2007 р. про органічне виробництво та маркування органічної продукції;
 РегламентуКомісії(ЄС) №889/2008 від 05.09.2008 р., що визначає детальні правила імплементації Постанови Ради (ЄС) №834/2007 про органічне виробництво та маркування органічної продукції стосовно органічного виробництва, маркування і контролю;
 Регламенту Комісії (ЄС) №235/2008 від 8.12.2008 р., що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) №834/2007 про умови імпорту органічних продуктів з третіх країн.
Ринок органічної продукції щороку зростає, попит випереджає пропозицію при більш високих цінах. За багатьма видами товарів ринок забезпечується за рахунок імпорту. В ЄС потужним стимулом для виробника є прямі державні дотації на конверсію та подальший розвиток органічних ферм. Вони варіюються по країнах і за видами культур, досягаючи 500-1500
євро / га на рік. У поєднанні з премією субсидії підвищують шанси на виживання дрібних сімейних ферм.
Доступність інспекції та сертифікаціїразом з розвитком нових методів переробки органічних продуктіввідкриває нові можливості для великих компаній, що спеціалізуються на проду135
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ктах харчування. Транснаціональні корпорації будуть укладати контракти на поставки продуктів, займатися їх сертифікацією. Зокрема, зростання продажів перероблених органічних
продуктів буде обумовлюватися можливостями цих компаній підбирати необхідні інгредієнти
в різних частинах світу для доведення якості кінцевої продукції до вимог ринку. У той же час
існує багато передумов для виробників країн, що розвиваються, щоб зайняти свою нішу на
ринку дорогих органічних продуктів, використовуючи прості технології.
Величезна перспектива у цьому напрямку є в українській частині Дунайського регіону.
Велика кількість лук, пасовищ лише сприятиме розвитку органічного тваринництва. На даному етапі існує незабезпечений попит на органічні м’ясні вироби на внутрішньому ринку. Існує
гарна перспектива розвитку вівчарства й козівництва на Івано-Франківщині та Чернівецькій
області.
Починаючи з 2009 р.,у країнах ЄС до органічних продуктів застосовуються Постанова
Ради ЄС № 834/2007 щодо органічного виробництва та маркування органічних продуктів і
скасування раніше діючої Постанови ЄС № 2092/91 та Регламент ЄС №889/2008 щодо впровадження Постанови ЄС №834/2007 стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів.
Відповідно, товаровиробники України, які ведуть сертифіковане органічне агровиробництво, прагнучи, щоб їхня продукція могла реалізовуватися на ринку ЄС, мають знати і дотримуватись вимог вищевказаного регулювання.
Паралельно ці документи служать цілям захисту споживачів від псевдо органічних продуктів, а виробників – від недобросовісної конкуренції. Встановлюються вимоги до маркування натуральних продуктів рослинного і тваринного походження. Якщо товар відповідає всім
нормам європейських документів, то він може мати відповідну позначку, як, наприклад,
«organic»уСполученому Королівстві або«biologisch» чи«ӧkologisch» у Німеччині. Правила ЄС
встановлюють мінімальні вимоги до процесу вирощування, виробництва, переробки та імпорту продукції органічного сільського господарства. Кожна країна ЄС несе відповідальність за
застосування всіх європейських документів у галузі органічного сільського господарства та за
створення системи перевірок та інспекцій. У той же час, країнимають певну ступінь свободи.
Правила імпорту, що містяться в документах ЄС з органічного сільського господарства,
мають величезне значення для світового ринку органічних продуктів харчування. Імпортовані
в ЄС натуральні продукти повинні бути вирощені, перероблені і сертифіковані відповідно до
еквівалентних стандартів.
Українським експортерам стане в нагоді й прийнята Єврокомісією Постанова №
508/2012, що визначає офіційний перелік сертифікаційних органів, за наявності чиїх сертифікатівдозволяється ввозити органічну продукцію до ЄС з третіх країн без сплати ввізного мита. До цього списку включено наразі єдину українську сертифікаційну компанію «Органік стандарт».
Останнімчасом, зважаючи на політичну та економічну кризу та продовження бойових дій
на Сході країни, розвиток внутрішнього ринку органічних продуктів, який формується в Україні, дещо вповільнився. Проте Угода про асоціацію між ЄС та Україною івалютні коливаннявідкривають додаткові можливості для експорту органічних продуктів. Зважаючи на постійно
зростаючий попит українах Євросоюзу на органічні продукти та неможливість задовольнити
йогозавдяки власномувиробництву,збільшується зацікавленість у закупівлі органічної сировини в Україні. Особливим попитом користуються зернові, бобові та олійні культури,зокрема,
органічні соя, горох, соняшник, кукурудза, тритікале, пшениця спельта. Окремунішузаймають
різні дикороси, що вже традиційно експортуються з України. Серед них особливим попитом
користуються ягоди (чорниця, брусниця, ожина, журавлина) та гриби. Традиційно цей напрямок є прибутковим та таким й залишатиметься на Закарпатті, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області.
Українська частина Дунайського регіону демонструє тенденцію до зміни структури зайнятості в сільському господарстві, а саме до зменшення частки населення, що безпосередньо займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, і зростання частки зайнятих у її переробці. Ця тенденція є важливою, адже саме переробка сільгосппродукції дає більшу додану ва136
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ртість. Отже її зростання має стимулюватись. І саме готові продукти переробної промисловості
користуються підвищеним попитом на внутрішньому ринку. Тож для української частини Дунайського регіону доцільним є поєднання вирощування органічноїсільськогосподарської продукції зі
створенням переробних потужностей безпосередньо на місцях.
Слід також взяти до уваги, що існує незадоволений попит на молочні, м’ясні вироби, овочі
та фрукти, продукти переробки з ягід та фруктів (джеми, соки, напої). Зовсім не представлені на
внутрішньому ринку органічні вітчизняні товари виноробної промисловості, хоча вже є певні починання в Одеській області.
В 2012 р. в Україні офіційно започатковано проект «Створення карпатського
бренду для місцевих харчових продуктів», який впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації. Проект спрямований на підтримку інтеграції
малих та середніх підприємств у міжнародну торгівлю через сертифіковану органічну продукцію. Цей досвід міг би бути поширений й на українську частину Дунайського регіону.
Отже, як зовнішній, так і внутрішній ринки органічних продуктів є багатоперспективними для
сільськогосподарських виробників органічної продукції в українській частині Дунайського регіону. І саме через підвищений попит та преміальну ціну органічне виробництво може стати істотним чинником підвищення його конкурентоспроможності як всередині України, так і на рівні Дунайського макрорегіону.
Створення сприятливого середовищадля розвитку органічного сільгоспвиробництва
в українській частині Дунайського регіону: основні кроки
Без створення на національному рівні ефективної системи державної підтримки і правового забезпечення подальший розвиток органічного господарювання ризикує стає малоперспективним. Органічну галузь слід розглядати як особливо перспективну в контексті спільних з
Євросоюзом проектів у сільському господарстві, зокрема, в український частині Дунайського
регіону, в тому числі, з використанням програм міжнародної технічної допомоги по лінії ЄС,
доступних для чотирьох областей, які входять до її складу. Тож необхідно визначити першочергові завдання задля активізації розвитку органічного сектору.
На загальнодержавному рівні це мають бути:
 прийняття нової редакції Закону України «Про виробництво та обіг органічної продукції
та сировини»з метою гармонізації з відповідним законодавством ЄС;
 розробка та прийняття необхідних для сектору підзаконних актів, а також встановлення
державою чітко визначених правил для органічного виробництва, де центральним моментом повинна стати адаптація нормативів до законодавства Євросоюзу;
 запровадження і забезпечення ведення реєстру національних виробників органічної
продукції з його оприлюдненням на веб-сайті Мінагрополітики;
 забезпечення підготовки фахівців із питань ведення органічного виробництва шляхом
запровадження спеціальних програм та курсів з підготовки спеціалістів та менеджерів
сільського господарства у профільних ВНЗ України;
 розробка методичних рекомендацій щодо впровадження в Україні органічного виробництва, зокрема агротехнологічних карт, систем годівлі тварин тощо;
 вивчення та використання іноземного досвіду для впровадження системи державної підтримки сільгоспвиробників, принаймні на етапі перехідного періоду, а також досвіду діяльності кооперативів та об’єднань з орієнтацією на здійснення кооперації українських органічних господарств через створення споживчих та обслуговуючих кооперативів з метою розширення каналів збуту органічних продуктів, зменшення виробничих витрат
тощо;
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підвищення рівня поінформованості споживачів щодо органічного виробництва та органічних продуктів через проведення ярмарків, видання журналів, буклетів, іншої інформаційної літератури;
 з метою створення внутрішнього ринку органічної продукції – якнайширша популяризація
на телебаченні та в інших засобах масової інформації всебічних переваг органічного
сільського господарства, продуктів його виробництва, з показом найкращих світових прикладів (в деяких країнах ЄС останнім часом це роблять самим важливим вектором спрямування державної підтримки органічного сільського господарства);
 запровадження дієвих методів покарання виробників «псевдо органічних» продуктів, які
подають неправдиву інформацію при маркуванні власної продукції (перевірки компетентними органами, накладання штрафних санкцій, публічний розголос);
 введення в Україні мінімум до 2020 р. мораторію на імпорт, вирощування та використання будь-яких генетично-модифікованих організмів;
 бюджетна підтримка трирічного переходу господарств до ведення органічного сільського
господарств, а також, як мінімум, п’ятирічна державна підтримка господарств, які перейшли до органічного господарювання;
 охорона і поліпшення стану навколишнього середовища, здоров’я нації, збереження та
підвищення природної родючості ґрунтів, всебічний розвиток сільських територій, тобто
все те, що є метою органічних методів господарювання, мають бути пріоритетом діяльності влади.
В державі має бути створена цілісна система органічної індустрії, включаючи повноцінний державний нагляд, створення національного центру органічного виробництва, забезпечення умов для комплексного розвитку досліджень, навчання та консультування у сфері органічного виробництва та органічних інноваційних технологій з використанням не тільки закордонного досвіду, але й національних дослідних центрів.



В українській частині Дунайського регіону вже накопичений певний досвід, який
повинен використовуватися і поширюватися. Зокрема, важливим є досвід участі
Закарпаття у Європейській технологічній платформі (ЄТП) «Їжа для життя» як одного з напрямків розвитку екологічно спрямованого сільського господарства, що
також створює потенціал для розвитку органічного виробництва у даному регіоні.
ЄТП «Їжа для життя» покликана сприяти поєднанню досліджень та інновацій з
процесом виробництва харчових продуктів задля отримання здорової та безпечної
їжі й забезпечення громадського здоров’я, більш безпечного та сталого сільськогосподарського виробництва продуктів, зменшення негативного впливу на довкілля,
розвитку біоекономіки, а також залученню до цих процесів малого та середнього
бізнесу і створенню спеціалізованих програм та мереж.
ЄТП «Їжа для життя» діє під егідою Конфедерації виробників їжі та напоїв
(CIAA), яка з 23 червня 2011 р. носить назву «FoodDrinkEurope». «Їжа для життя» є
однією з європейських технологічних платформ – визнаних Європейською Комісією
форумів зацікавлених сторін, що діють в сфері інновацій, розповсюдження знань і
посилення конкурентоспроможності Європи. Концепція ЄТП виникла як відповідь на
так званий «європейський парадокс» –феномен, що був описаний в доповіді Європейської Комісії «Зелена книга в сфері інновацій» (грудень 1995 р.) і полягає у відносно невисоких темпах комерційного впровадження інновацій та високих технологій
порівняно з високим рівнем наукових розробок, здійснюваних в ЄС, на тлі більш значних успіхів США та Японії в цьому напрямку.
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На обласному рівні:
підтримка органічних виробників на регіональному рівні через запровадження в обласних
програмах розвитку АПК певних фінансових компенсацій на здійснення сертифікації за
органічними стандартами, запровадження відшкодування витрат на обслуговування кредитних ресурсів під органічне виробництво, заохочення внесення органічних добрив
сільськогосподарськими виробниками, тощо;
поширення інформації серед населення щодо переваг органічного виробництва, важливості споживання органічної продукції;
створення бази даних місцевих виробників органічної продукції, поширення інформації
про постачальників органічної сировини (корми, насіння, органічні добрива) серед сільськогосподарських товаровиробників, що сприятиме пошуку оптових та роздрібних покупців органічної продукції;
сприяння кооперації органічних господарств через створення обслуговуючих, споживчих
та виробничих кооперативів з метою зменшення логістичних витрат, створенню більш
широкої асортиментної пропозиції, залученню місцевих каналів;
формування і розвиток власного українського ринку сертифікованої органічної продукції
шляхом створення спеціалізованих магазинів, центрів здорового харчування, спеціалізованих відділів органічних продуктів у вже існуючих гастрономах і супермаркетах.

Рішенням Львівської обласної ради від 16.05.2013 р.№ 760 «Про затвердження
Програми і Напрямів використання коштів у галузі сільського та лісового господарства Львівщини на 2013-2015 роки» була затверджена Комплексна програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу Львівської областіна зазначений
період. Програмою було передбачено компенсацію витрат органічних господарств
на сертифікацію. Зокрема, фінансова допомога надавалася суб’єктам господарювання, у тому числі, фізичним особам, які виробляли органічну сільськогосподарську продукцію, шляхом часткової компенсації вартості проведення сертифікації виробника органічної продукції у сумі до 10,0 тис. грн на одне господарство.
У 2014 р. на підтримку і розвиток органічного виробництва з обласного бюджету було спрямовано 100 тис.грн.
Як результат, у 2014 р. чотири господарства та одне переробне підприємство
у Львівській області отримали таку компенсацію. Паралельно обласна влада підтримала створення кооперативу виробників органічної та натуральної продукції,
перші установчі збори якого відбулися 27 лютого 2015 р. у Львові.
Кошти обласного бюджету, виділені за цією Програмою в 2015 р., спрямовувались на розвиток органічного сільськогосподарського виробництва шляхом часткового відшкодування вартості сертифікації та відшкодування 90% витрат на обслуговування кредитів, використаних на виробництво органічної продукції.
Результатом регіональної підтримки виробників має стати: збільшення попиту на органічну продукцію; збільшення кількості виробників, які займаються органічним виробництвом; розширення спектру органічної продукції, яку може запропонувати виробник споживачеві; налагодження збуту через створення обслуговуючих кооперативів; забезпечення товарних партій органічної продукції.
Паралельно для удосконалення системи органічного господарювання, нарощування збуту органічної продукції та розширення її асортиментунеобхідна ініціатива з боку учасників органічного ринку, зокрема, в маркетинговій сфері та усвідомлення споживачами переваг орга139
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нічних продуктів. Адже, в кінцевому результаті, розвиток органічного сектору економіки знаходиться «в руках» споживачів, які готові платити більш високі ціни за органічні продукти.
Важливим результатоморганічного господарювання є покращення екологічної ситуації завдяки бережливому ставленню виробників органічної продукції до навколишнього природного середовища. Органічного господарювання повинне розглядатися й як засіб покращення
громадського здоров’я завдяки споживанню якісної та безпечною для людини їжі й поліпшенню стану довкілля. Тож переваги, які несе з собою розвиток органічного сектору економіки, є очевидними як для регіону, так і для країни в цілому.
За умови належного впровадження сучасних агроекологічних технологій та подальшому
розвитку внутрішнього ринку в Україні в середньостроковій перспективі конкурентоздатність
органічної продукції має зростати.Це відбуватиметься завдяки:
 поступовому зростанню природної продуктивності органічного аграрного виробництва;
 суттєвому зниженню виробничих витрат, зокрема, відмові від застосування дорогих хімікатів та зменшенню енергоємності виробництва (мінімізації потреб у пальному);
 підвищенню самодостатності та скороченню залежності виробників від невигідних умов
зовнішнього фінансування, наприклад, банківських кредитів і виплат за ними.
Нарешті, досвід розвитку органічного сільського господарства у світі свідчить про здатність цього сектору до створення нових робочих місць в сільській місцевості та перспектив
для малих фермерських господарств і підвищення життєздатності сільських громад, що є
надзвичайно актуальними для України.
Тенденції ринку харчових продуктів демонструють стабільне зростання споживчого попиту
на органічну продукцію. Українська частина Дунайського регіону як виробник такої продукціїмає
цілу низку переваг, якімають бути використані для підвищення його конкурентоспроможності.
Органічна продукція має добрі перспективи збуту і внутрішньому, і особливо на зовнішніх ринках. Тому важливо спрямувати зусилля на запровадження механізмів стимулювання виробників
органічної продукції, просування її на ринок, створення окремої «ринкової ніші», популяризації
методів органічного виробництва, підтримці сертифікації виробництва за органічними стандартами та створенні нових брендів, а також створенню українського бренду на рівні Дунайського
макрорегіну.
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CТВОРЕННЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА
Бачення проблеми в межах Дунайської стратегії
Будуючи інтегроване цивілізоване суспільство, Україна керується загальною стратегічною метою досягнення повної участі людей з інвалідністю в суспільному житті. Проблеми
людей з інвалідністю вирішуються та детально розглядаються на національному та міжнародному рівні завдяки цілій низці нормативно-правових документів світового рівня, зокрема
Конвенцією Організації Об’єднаних Націй «Про права інвалідів» та Загребською декларацією
2007 року стосовно Плану дій Ради Європи по відношенню до людей з обмеженими фізичними можливостями на 2006 - 2015 роки.
В межах Дунайської стратегії захист прав осіб з особливими потребами не є основоположним. Однак, пріоритет 9 «Люди та навики», що об’єднує заходи та проекти з галузі
освіти, ринку праці та маргінальних груп населення також має на меті збільшити інклюзивність людей з особливими потребами. З 2010 року почала діяти Європейська стратегія для
людей з обмеженими потребами 2010-2020: Оновлені зобов’язання щодо безбар’єрної Європи. Цільовими сферами було визначено: доступність інфраструктури та будівель для інвалідів, повноцінна участь інвалідів в суспільстві, рівність прав, працевлаштування, навчання
та тренінги, соціальний захист та послуги лікування.
Україні триває процес усунення обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю, включаючи участь у політичному, громадському та культурному житті, інформацію і комунікацію,
освіту, сферу зайнятості, професійну орієнтацію і підготовку, охорону здоров’я, реабілітацію,
соціальний та правовий захист, життя в місцевій громаді, в тому числі забудоване навколишнє середовище, транспорт.
Доступність середовища для кожної людини вимірюється її потребами, обсягом та характером діяльності. Люди користуються житлом, навчаються, працюють, подорожують, купують товари, відвідують кінотеатри, парки, займаються спортом, при потребі лікуються, і все
це відбувається в певному середовищі.Люди з особливими потребами мають такі самі права
на вільне пересування, проживання, отримання інформації, доступ до органів влади та
участь в управлінні державою.
На сьогодні в Україні в цілому та в Чернівецькій області зокрема, найгостріше стає питання дотримання статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні: «Органи державної влади і управління, підприємства (об’єднання), установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для
безперешкодного доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд
громадського транспорту, для вільного пересування в населених пунктах».
В Україні діють близько десяти основоположних державних будівельних норм (ДБН) з
проектування громадських будівель та споруд, дитячих дошкільних та навчальних закладів,
фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, закладів охорони здоров’я, підприємств побутового обслуговування. Слід зауважити, що діючі ДБН в Україні завдяки громадським організаціям інвалідів, розроблені за європейськими стандартами і повністю відображають норми і умови доступності.
Аналіз стану проблеми в Україні та Чернівецькій області
На даний час в Україні реалізуються проекти соціальних досліджень в обласних центрах
з контролю за реалізацією державної політики у сфері формування доступної інфраструктури для людей з обмеженими фізичними можливостями, що фінансуються європейськими
фондами. Основним методом досліджень є “моніторинг архітектурної доступності”, який полягає в аудиті приміщень і будівель органів влади та об'єктів комерційного сектору. На даний
момент моніторинг проведений в 17 обласних центрах України і торкнувся більше 7500 об'єктів суспільних і державних установ. За попередніми підсумками можна заявити про загальні
статистичні показники “доступності” по Україні: 26% – доступно, 17% – частково доступно,
57% – недоступно.
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Найдоступнішим містом для людей з інвалідністю, за методикою «Мінімального соціального стандарту», необхідного для ведення самостійного способу життя, виявився Донецьк (44%), найбільш недоступним – м. Іллічівськ (14%) в Одеській області.
Провівши попередній аналіз результатів моніторингів, було виявлено п'ять основних системних проблем, що існують у кожному місті.
Проблема №1. Формування безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю
Проблема побудови правильних пандусів, облаштованих пішохідних доріжок, обладнаних автостоянок стоїть давно. З упевненістю можна заявити, що з'явилося тенденція, що розділяє кількісні та якісні показники рівня доступності за інфраструктурним секторами. З появою індивідуальної адміністративної відповідальності почала з'являтися “якісна доступність”.
Іншими словами, чиновники, створюючи умови доступності на ввірених їм об'єктах державних структур, стали відповідальніше підходити до проблеми і практично повсюдно споруди
або реконструкція об'єктів державного сектору проходять відповідно до ДБН, що стосуються
норм доступності. Що ж стосується приватного сектора комерційного призначення, де власники об'єктів не вникають у суть проблеми і намагаються заощадити кошти, картина залишається на колишньому рівні і ми досі бачимо нові об'єкти, здані в експлуатацію з порушеннями
ДБН.
Статистика обстежених об'єктів підтверджує дану проблему. За даними довідковоаналітичних матеріалів (станом на 1 серпня 2013 р.) з питання забезпечення безбар’єрного
доступу для осіб з інвалідністю до приміщень підприємств, установ, організацій системи органів соціального захисту населення і фондів страхування в Чернівецькій області з наявних в
регіоні 126 будівель доступними є 84,9 % (107 будівель).
Аудит доступності установ соціальної сфери, проведений представниками Національної
Асамблеї інвалідів України в регіонах виявив такі показники:
1) Департамент соціального захисту населення Чернівецької ОДА: відсутність місця для
парковки автомобіля людини з інвалідністю; ненормативний пандус при вході; неможливість
потрапляння ліфтом на всі поверхи будівлі
2) Будівля Фонду соціального захисту інвалідів: відсутність місця для парковки автомобіля людини з інвалідністю; наявність небезпечного пандусу, відсутність ліфту.
3) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України у м. Чернівці: розташування відділення фонду на четвертому поверсі;
відсутність ліфта та 15 сходинок при вході в будівлю. В територіальних органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України доступними є лише 30,8 % будівель.
Проблема №2. Відсутність розуміння “комплексної доступності”
Комплексна доступність об'єкту – це не тільки пандус, це як мінімум три критерії: обладнана спеціальним місцем для інваліда автостоянка, якісна прилегла територія та сам вхід, до
якого належить і нормативна ширина отвору дверей, і необхідна висота порогів та доступність внутрішньої частини приміщення. Входи в об'єкти комерційного сектору або державних
органів повинні бути позначені кольоровими яскравими смугами на тротуарі, перша і остання
сходинки мають бути виділені контрастним кольором. Встановлення “розмовляючих світлофорів”, повинно одразу ж супроводжуватися роботами із заниження бордюрів на цьому ж перехресті.
Постанова КМ №706 від 01.08.2012 “Про затвердження Державної цільової програми
“Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року,
зобов'язує регіональні та місцеві органи влади розробити і реалізувати до 2020 р. програми,
спрямовані на реалізацію Конвенції ООН з прав інвалідів. У кожній області, в кожному місті
України розробляються або вже реалізуються програми, спрямовані на формування безбар'єрного середовища своїх територій. Істотно важлива участь у розробці, реалізації і в контролі за виконанням таких програм громадських структур і організацій, що займаються проблемами інвалідів. Провівши аналіз більш ніж 30 аналогічних програм різних регіонів і міст
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України, можна зробити висновок, що всі вони фактично стандартні, що підтверджує мінімальну участь у їх розробках громадських працівників або безпосередньо самих інвалідів. Часто зміст програм говорить про нерозуміння суті проблем їх авторами, що як правило є співробітники соціальних управлінь, на яких покладається розробка таких програм. Прикладом
участі громадськості у формуванні регіональної політики у сфері захисту прав інвалідів є розробка і прийняття Регіональної цільової програми з реалізації Конвенції про права інвалідів
в Одеській області на період до 2020 року, прийнятої Одеською обласною радою 04.07.2013.
Програма розроблялася за безпосередньої участі громадських організацій, що відразу відобразилося на якості та наповненні самої програми, яке відображає погляд організацій інвалідів на вирішення тих чи інших проблем регіону.
Проблема №3. Повсюдна відсутність інформації (інформаційних покажчиків) про
наявність/ відсутність умов доступності об'єктів інфраструктури для людей з інвалідністю
Україна стоїть на початку шляху по формуванню безбар'єрного середовища для людей з
інвалідністю. Одним з істотних недоліків у даних процесах є практично повсюдна відсутність
інформації про доступність тих чи інших об'єктів інфраструктури для людей з інвалідністю.
Опинившись у будь-якому місті України, людині, яка має обмеження в пересуванні, в першу
чергу необхідна інформація про доступність інфраструктури та її об'єктів, зокрема вокзалів,
аптек, лікарень, магазинів, банків, місць культури та відпочинку.
Вирішення даної проблеми повинно відбуватися двома шляхами. Перший безпосередньо залежить від держави і полягає у прийнятті стандартизації інформаційних знаків у відповідності з європейськими стандартами, з обов'язковими нормативами їх розміщення на інфраструктурних об'єктах. Інформація про “доступність” об'єкта громадського користування
вкрай важлива для людей, що пересуваються за допомогою інвалідних візків, і держава зобов'язана розробити механізм, який зобов'яже власників об'єктів розташувати інформацію
про наявність / відсутність умов доступності в своїх об'єктах на самих же об'єктах у вигляді
інформаційних покажчиків.
Друга частина рішення проблеми, лежить у сфері діяльності громадських організацій, а
саме в реалізації проектів, підтриманих різними донорами, які спрямовані на проведення моніторингів архітектурної доступності в тих чи інших містах України.
Проблема №4. Створення доступної транспортної та вуличної інфраструктури
Вулиці, перехрестя і дороги
Проаналізувавши регіональні програми, виявлено відсутність комплексних заходів по
створенню умов доступності вулиць, перехресть, парків або площ. На даний час виявляються систематичні порушення в проведенні робот по реконструкціях вулиць, площ, перехресть,
в яких повністю відсутні роботи по створенню елементів архітектурної доступності, об’єктів
реконструкцій для людей з обмеженими фізичними можливостями. Адміністрування і контроль над реконструкцією дорожніх і вуличних інфраструктур лежить у сфері відповідальності
державних органів і підприємств, що визначає низький рівень розуміння існуючої проблем, а
часто недбалість і непрофесіоналізм їх керівників.
Залізничні вокзали, автостанції та аеропорти
Існує явний прогрес у створенні архітектурної доступності залізничних вокзалів.
З’являються обладнані туалети, комфортні зали очікування для інвалідів, підвищується доступність перонів та обладнуються привокзальні території. Також прийнятним можна вважати
механізм надання послуг перевезення людей з інвалідністю залізничним транспортом, який
включає в себе наявність спеціально обладнаних залізничних вагонів, навченого персоналу і
доступну систему замовлення.
Цього не можна сказати про “доступність” автобусних міжміських пасажирських перевезень, де не спостерігається єдиної політики керівництва в реконструкції автовокзалів і автостанцій, а також послуг, які вони надають. Важливим є те, що Україна переважно являє собою
сільську територію і потреба використання внутрішніх автобусних перевезень дуже велика.
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Практично для всіх сільських територій даний вид транспорту є єдиним засобом комунікації
між селами всередині адміністративних районів, а в більшості випадків – і між самими районами всередині областей.
Порівняльний аналіз доступності залізничних і автовокзалів підкріплений статистичними
результатами моніторингу:
 доступність залізничних вокзалів (аудит 22 об’єктів): 67% – доступно; 19% –частково доступно; 14% – недоступно;
 доступність автовокзалів (аудит 34 об’єктів): 41% – доступно; 22% – частково доступно;
38% – недоступно.
Послуги авіаційного транспорту також вимагають ряду змін і доповнень. При досить високому рівні доступності послуг і будівель аеропортів існує гостра проблема в амбуліфтах
для посадки і висадки в літаки людей, що пересуваються на інвалідних візках. Ще одним істотним недоліком є відсутність інструкції з перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями в авіаційному транспорті.
Міський громадський транспорт
Дана проблема розділена на дві складові:
 відсутність транспортних засобів (автобусів, трамваїв, тролейбусів, маршрутних таксі),
обладнаних спеціальними пристроями для перевезення людей з інвалідністю;
 відсутність інфраструктури – зупинок громадського транспорту, пристосованих для вільної
посадки / висадки людей з інвалідністю в містах і селах України.
Обладнання засобами доступності трамвайного та тролейбусного парку практично дорівнює нулю. Відсоток автобусів, обладнаних засобами, які забезпечують посадку / висадку
інвалідів, обслуговуючих міські громадські маршрути, не перевищує 5%. Маршрутні таксі, повністю недоступні для людей, що пересуваються за допомогою інвалідних візків. Слід звернути увагу на те, що більша частина маршрутних транспортних засобів виробляється в Україні і норм, зобов'язуючих виробляти автобуси, пристосовані для перевезення людей з обмеженими можливостями, на даний час не існує.
Проблема №5. Недостатність громадського контролю державної політики у сфері
створення безбар'єрного середовища
Розвиток будь-якої держави неможливий без активної участі громадського сектору. Громадський контроль, громадська думка, громадська експертиза, громадські ініціативи є вагомими регуляторами дій влади різних рівнів в демократичній державі. За досить таки сильної
нормативно-правової базі в даній сфері повністю відсутній адміністративний механізм державного контролю за процесами адаптації фізичного оточення міст і сіл до потреб людей з
інвалідністю. Відсутність єдиної системи адміністративного контролю призводить до систематичних повсюдних порушень. Моніторинг архітектурної доступності, проведений в обласних центрах України, підтверджує дане припущення статистикою.
Доступність об'єктів органів влади (1139): - 34% – доступно; 48% – недоступно;
Об'єкти охорони здоров'я (540): - 28% – доступно; 52% – недоступно;
Об'єкти освіти (486): - 17% – доступно; 67% – недоступно;
Об'єкти транспортної інфраструктури (68):- 51% – доступно; 29% – недоступно;
Комерційна інфраструктура (3613):- 23% – доступно; 62% – недоступно;
Об'єкти культури та дозвілля (997):- 28% – доступно; 54% – недоступно.
Громадські організації, а зокрема організації інвалідів, зобов'язані вести систематичний
контроль як регіональної політики на місцях, так і безпосередній контроль формування національної політики щодо створення доступної інфраструктури міст та селищ України. Крім контролю, ОІ зобов'язані проводити роз'яснювальну роботу – як про необхідність створення
умов доступності для інвалідів, так і про те, як правильно і якісно її створювати. При цьому
роз'яснювальна робота по якісному формуванню умов доступності необхідна не тільки влас144
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никам і керівникам об'єктів комерційної інфраструктури, а й керівникам державних органів
влади на різних рівнях. Слабка активність громадського сектору у сфері адаптації фізичного
оточення до потреб інвалідів дозволяє представникам влади на різних рівнях, вести пасивну
політику в даному напрямку, результати якої відчуває кожен інвалід в Україні.
3. Бачення розвитку напрямку та пропозицій
Можливі шляхи вирішення проблем:
1) Нормативні зміни:
 включити в умови видачі дозвільних документів і ліцензій вимоги до суб'єктів господарської діяльності пункт про обов'язкову наявність умов доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів ведення бізнесу в наступних видах діяльності:
банківська діяльність, роздрібний продаж продуктів, роздрібний продаж промислових товарів, діяльність у сфері громадського харчування, готельна сфера, перукарські послуги,
нотаріальні послуги, юридичні послуги, медичні послуги, діяльність кінотеатрів;
2) Створення вуличної інфраструктури міст і селищ України:
 посилити адміністративну відповідальність керівників державних структур, що відповідають за будівництво і реконструкцію доріг, вулиць, перехресть, площ і т.д.;
 ініціювати національну програму з реконструкції вуличної інфраструктури міст і сіл України (включити обов'язковий пункту в програми з благоустрою територій).
3) Об'єкти транспортної інфраструктури:
 посилення вимог до ліцензійного адміністрування автовокзалів і автобусних станцій з
обов'язковим включенням норм, що забезпечують стовідсоткову доступність послуг автовокзалів (автостанцій), а також повну архітектурну доступність будівель для людей з
обмеженими можливостями;
 затвердження норм, що зобов'язують при будівництві та реконструкції зупинок громадського транспорту обов'язково їх обладнувати елементами архітектурної доступності (місцями посадки / висадки) для людей з обмеженими можливостями;
 розробити та затвердити технічну інструкцію для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями авіаційним транспортом України;
 для аеропортів, що перебувають у комунальній власності держави, розробити програму
придбання амбуліфтів за рахунок міських та обласних бюджетів, при необхідності забезпечити дотації національного бюджету;
 для аеропортів, які перебувають у приватній власності або на правах оренди, ввести інвестиційні зобов'язання з придбання амбуліфтів.
4) Доступність обладнаних транспортних засобів:
 здійснити стандартизацію підйомних механізмів і пристроїв, що забезпечують посадку і
висадку людей з обмеженими фізичними можливостями в автомобільні транспортні засоби, для перевезення пасажирів (автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутні таксі);
 законодавчо змінити стандартизацію виробництва в Україні автобусів, тролейбусів, трамваїв, маршрутних таксі з обов'язковим пристосуванням їх до потреб інвалідів (обладнанням підйомниками та пристосуваннями для посадки / висадки людей з обмеженими
фізичними можливостями);
 ввести зобов'язання усім структурам влади в Україні, які здійснюють бюджетні закупівлі
громадського муніципального транспорту, щодо обов’язкового придбання тільки тих транспортних засобів, які пристосовані до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;
 внести в інструкції для водіїв усіх видів громадського транспорту розділ, що описує обов'язкові вимоги до перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.
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5) Активізація громадськості:
 необхідність формування всеукраїнського громадського руху або об'єднання організацій
інвалідів з метою створення єдиної системи проведення систематичних соціальних досліджень, спрямованих на контроль державної політики у сфері створення безбар'єрного
середовища для людей з інвалідністю. Проведення щорічних моніторингів архітектурної
доступності інфраструктури міст і селищ України з обов'язковим наданням їх результатів
органам влади, що суттєво вплине на регулювання як місцевих, так і державної політики
в даному напрямку. Підняття даної проблеми до рівня організацій-донорів з метою збільшення донорських програм на проведення моніторингів архітектурної доступності організаціями інвалідів на своїх територіях. Відсутність соціальних досліджень на даний
момент часу безпосередньо залежить від недостатності фінансування громадських моніторингів, які є фінансово затратними;
 подолання проблеми, пов'язаної з недостатністю інформації про доступність для інвалідів як самих об'єктів, так і інформації про доступність цілих міст і регіонів України. В Інтернет просторі на даний момент в Україні існує два інформаційних ресурси “Карти доступності України”. Ресурс Wheelmap являє собою путівник, який вказує доступність тих чи
інших місць України без фото підтверджень, складений на основі заповнення користувачами Інтернет мережі. Ресурс Socio є “Карткою доступності України” з об'єктами, занесеними за підсумками моніторингів громадських організацій, міст і селищ України, з опублікованими фотофактами умов наявності / відсутності доступності для людей з інвалідністю. Вважаємо за необхідне забезпечити наповнення даних ресурсів власною інформацією про доступні / недоступні об'єкти своїх громад громадськими організаціями інвалідів,
які працюють в даній сфері. Завдяки злагодженим діям усіх зацікавлених учасників процесу в найкоротші терміни може з'явиться інформативна “Карта доступності України”, що
є допоміжним інформаційним інструментом для людей з обмеженими фізичними можливостями
Також є істотна необхідність створення єдиної всеукраїнської системи відображення результатів моніторингів, проведених в будь-яких адміністративно-територіальних одиницях
України, з вільним доступом до неї як представників органів влади, так і представників громадськості. Уніфікація даної системи відображення результатів дасть можливість відображати її дані у вигляді електронної карти архітектурної доступності, яка стане путівником для
людей з інвалідністю по всій території України.
Здійснення заходів із створення безбар’єрного середовища для осіб з особливими потребами в областях України, що входять до басейну Дунаю, дозволить удосконалити впровадження принципів рівності прав громадян Українита збільшити конкурентні переваги цільових територій, а саме використовувати туристичний, економічний, трудовий, лікувальний,
природний потенціал українських територій для людей з особливими потребами з інших країн та регіонів України
Аналіз законодавчо-нормативного забезпечення безбар’єрності життєвого середовища
та особливостей його реалізації висвітлив найбільш характерні недоліки і доцільні напрями
уваги і зусиль суспільства, якому бажано:
1) покращувати правову обізнаність осіб з інвалідністю про їхні права у різних сферах суспільного життя, в тому числі щодо соціальних прав, шляхом проведення інформаційнороз’яснювальної роботи відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, медико-соціальними експертними комісіями, неурядовими організаціями та засобами масової інформації.
2) підвищувати роль засобів масової інформації у висвітленні проблем, які стосуються
здійснення осіб з інвалідністю своїх прав (зокрема щодо «фізичної» доступності).
3) підвищувати роль суду у захисті прав інвалідів, що порушуються органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.
4) сприяти неурядовим організаціям, юристам у здобутті необхідних фахових знань у галузі медичного права з метою надання належного рівня правових консультацій інвалідам, які
звертаються за правовими консультаціями.
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5) збільшувати фінансування з державного бюджету витрат, пов’язаних з реабілітацією
інвалідів, зокрема, щодо забезпечення інвалідів автомобілями та іншими технічними засобами реабілітації.
6) посилити контроль за впровадженням заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
7) збільшити фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів витрати на облаштування та реконструкцію житлових будинків, де проживають інваліди з ураженням опорнорухового апарату.
8) передбачити в Національному плані дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів розробку та прийняття Національної програми професійної реабілітації та зайнятості
осіб з обмеженими фізичними можливостями.
9) прискорити розробку та внесення змін до законодавчих та нормативних актів щодо забезпечення інвалідам права на працю та зайнятість, врахувавши при цьому: створення єдиної державної управлінсько-організаційної структури, на яку безпосередньо покладалася б
відповідальність за працевлаштування та зайнятість інвалідів; розробку системи податкових
пільг для підприємців та організацій, які забезпечують зайнятість інвалідів та створюють додаткові робочі місця для них; створення в Україні єдиного державного комп’ютерного банку
даних про інвалідів, які можуть і бажають працювати та потребують відповідної професійної
підготовки та реабілітації.
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ПРОПОНОВАНА СХЕМА КООРДИНАЦІЇ УЧАСТІ УКРАЇНИ
В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЄС ДЛЯ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
Відсутність ефективної системи координації на національному та регіональному рівнях є однією з головних перешкод для активної участі України в реалізації Стратегії ЄС для
Дунайського регіону. Тому створення дійової координаційної структури є нагальним питанням з точки зору максимально повного використання Дунайської стратегії як євроінтеграційного чинника і як інструменту сталого розвитку територій, які входять до української частини
Дунайського регіону.
В основу запропонованої схеми координації участі України в реалізації Дунайської
стратегії покладено розуміння того, що ефективною вона може стати лише за умови створення інституту національного координатора, налагодження тісної взаємодії між ним і органами владі та місцевого самоврядування чотирьох областей (Одеської, Чернівецької, ІваноФранківської та Закарпатської), які входять до української частини Дунайського регіону, а також неурядовим сектором і науково-експертною спільнотою.
Схема координації участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону
(права частина) враховує той факт, що Україна є унітарною державою і на високому політичному рівні в системі координації Дунайської стратегії має бути представлена відповідним національним політичним рівнем. Зокрема, було б доцільно, щоб на цьому рівні Україна
в координаційній структурі Дунайської стратегії була представлена на рівні Віце-прем’єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України і Комітету Верховної
Ради України з питань європейської інтеграції.
Пропонована структура координації
залучення України до реалізації
Дунайскої стратегії ЄС
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Ця схема координації участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону розроблена з
урахуванням і використанням елементів схеми координаційної структури Дунайської стратегії,
підготовленої Пунктом Дунайської стратегії в Брюсселі.
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Головна функція національного координатора має полягати у забезпеченні постійного зв’язку з Європейською Комісією, національними координаторами інших країн-учасниць
Дунайської стратегії та координаторами її пріоритетних напрямків з одного боку і органами
влади та місцевого самоврядування Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також галузевими міністерствами і іншими потенційними учасниками, здатними вплинути на рівень України в реалізації Дунайської стратегії з іншого боку.
З метою надання технічної допомоги національному координатору, а також консультаційного та інформаційного сприяння діяльності українських учасників Дунайської стратегії
пропонується створити технічний секретаріат, який також забезпечував би організацію та
проведення заходів з питань участі Україні в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.
Технічний секретаріат має здійснювати постійну комунікацію з координаторами пріоритетних
напрямків та Пунктом Дунайської стратегії (Danube Strategy Point) в Брюсселі.
Участь неурядового сектору та науково-експертної спільноти є одним з найпотужніших
двигунів участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону починаючи з 2010
року. Посилення участі громадянського суспільства має розглядатися як важливий чинник активної реалізації Дунайської стратегії в українській частині Дунайського регіону. В березні 2014 року було засновано Українську мережу Дунайського форуму громадянського суспільства, яка об’єднала неурядові організації, «мозкові центри» та агенції місцевого і регіонального розвитку з усіх чотирьох областей української частини Дунайського регіону і має
розглядатися як дієвий інституційний та інтелектуальний ресурс реалізації конкретних проектів в рамках Дунайської стратегії на території України та проектів транскордонного і міжрегіонального співробітництва з країнами-сусідами. Втім наявність Української мережі ДФГС не
повинна розглядатися як монополізація цієї сфери. Поява інших гравців, які представлятимуть неурядовий сектор та науково-експертну спільноту, а також співпраця між ними мають
вітатися.
З метою підтримки суспільного діалогу з питань участі України в реалізації Дунайської
стратегії та створення платформи для спілкування між усіма рівнями, які забезпечують цю
участь і гарантують її динамічний розвиток, важливим є проведення щорічних форумів – національного дня участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.
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ДОДАТОК
ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ УЧАСТІ
УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДУНАЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ
Стратегія ЄС для Дунайського регіону для України є кроком до євроінтеграції, можливістю стати повноцінним гравцем на політико-правовій і соціально-економічній арені Європи. А
тому актуальність її належного впровадження є беззаперечною.
З метою здійснення повної і всебічної оцінки ефективності участі України в реалізації Дунайської стратегії, Міжнародною благодійною організацією «Екологія-Право-Людина» в рамках проекту ЄС «Посилення ролі громадянського суспільства у сприянні Уряду в процесі реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону» розроблено Схему громадського моніторингу ефективності участі України в реалізації Дунайської стратегії.
Схема ґрунтується на чинному законодавстві України, яке регламентує і забезпечує право громадськості на доступ до суспільно важливої (необхідної) інформації. Ст. 34 Конституції
України гарантує право на доступ до інформації, а саме право вільнозбирати, зберігати, використовувати і поширюватиінформаціюусно, письмовоабо в іншийспосіб на свійвибір. Окрім
того, дане право передбачене низкою законів України, зокрема:





«Про інформацію»,
«Про доступ до публічної інформації»,
«Про звернення громадян»,
«Про громадські об'єднання».

Вищезазначені нормативно-правовіактидаютьвизначеннясуспільнонеобхідноїінформації,
закріплюютьосновніпринципиінформаційнихвідносин, визначають порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, передбачаютьможливістьзвернення як
громадян України, так і громадськихоб’єднань до органівдержавноївлади, органівмісцевогосамоврядування, об'єднаньгромадян, підприємств, установ, організаційнезалежновід форм
власності, засобівмасовоїінформації, посадовихосібвідповідно до їхфункціональнихобов'язківіззапитами, зауваженнями, скаргами та пропозиціями, заявамиабоклопотаннями.
У Схемі громадського моніторингу визначені об’єкт, предмет, методи, принципи та алгоритм проведення громадського моніторингу.
Об'єктами громадського моніторингу є:
1. Центральні органи виконавчої влади України:
 Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади України;
 Міністерство екології та природних ресурсів України, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні,
морські), раціонального використання водних ресурсів;
 Міністерство закордонних справ України – уповноважене щодо участі в Міжнародній комісії із захисту ріки Дунай;
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – є головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального
господарства, на який покладено функції національного координатора реалізації
Дунайської стратегії;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
Державне агентство водних ресурсів України, основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем;
Координаційний центр з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в
реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону – тимчасовий
допоміжний орган Кабінету Міністрів України, утворений з метою забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань участі
України в реалізації Дунайської Стратегії;
інші міністерства, державні комітети, пов’язані з участю України в реалізації Дунайської Стратегії.

2. Обласні державні адміністрації, які забезпечують формування та реалізацію державної політики з впровадження Дунайської стратегії в Україні на місцевому рівні:
 Івано-Франківська обласна державна адміністрація;
 Закарпатська обласна державна адміністрація;
 Чернівецька обласна державна адміністрація;
 Одеська обласна державна адміністрація.
3. Спеціально створені органи та особи, відповідальні за впровадження Дунайської
Стратегії та реалізації Конвенції про охорону ріки Дунай:
 Басейнове управління водних ресурсів (далі – БУВР), які є уповноваженою бюджетною (неприбутковою) організацією Державного агентства водних ресурсів
України і належить до сфери його управління. БУВР (Дунайське басейнове управління водних ресурсів, Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса, Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів) відповідальні за реалізацію Конвенції про охорону ріки Дунай на місцевому рівні. На рівні басейну координацію забезпечують Басейнові ради, діяльність яких спрямована на практичну
реалізацію інтегрованого управління водними ресурсами (з урахуванням інтересів
різновиду структур, сфер діяльності по басейну) шляхом налагодження взаємодії
державних органів влади, зацікавлених сторін та громадськості.
Предметом громадськогомоніторингу є:





діяльність (бездіяльність), рішення та інші офіційні документи відповідних центральних
та місцевих органів виконавчої влади, спеціально створених органів та призначених осіб,
відповідальних за впровадження Дунайської стратегії в Україні;
сайти центральних та місцевих органів виконавчої влади стосовно наявності інформації
про Дунайську стратегію у відповідній рубриці чи підрубриці сайту;
публікації в ЗМІ;
результати незалежних досліджень (аналітиків, соціологів, експертів).
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Методи громадського моніторингу:
історичний – дозволяє прослідкувати зародження і дію тенденцій впровадження Дунайської стратегії в Україні на різних етапах;
 порівняльний (компаративний) – полягає у виявленні й дослідженні переваг та недоліків діяльності певних органів і процедур;
 формально-логічний та формально-юридичний – передбачає дослідження правил
організації роботи органів з точки зору їх відповідності законам формальної логіки, закономірностям людського мислення, догмі права;
 метод аналізу і синтезу, який дозволяє проаналізувати всю отриману інформацію та
сформувати цілісне бачення діяльності України в реалізації Дунайської стратегії.
Засоби громадського моніторингу – запити і скарги до центральних та місцевих органів
виконавчої влади, особисті зустрічі з держслужбовцями центральних та місцевих органів виконавчої влади, аналіз всеукраїнських та регіональних ЗМІ на предмет наявності інформації
щодо впровадження Дунайської стратегії в Україні.


Моніторинг базується на принципах комплексності та системності, що дозволить здійснюватипоточнеспостереженнядинамікизмін та своєчасно вносити необхідні корективинапрямівдіяльності.
Алгоритм проведення моніторингу:
1. Формулювання мети і цілей моніторингу (актуальність проведення громадського моніторингу, прогнозування результатів дослідження).
2. Добір засобів (інструментарію) для проведення моніторингу (визначення джерел даних, звідки можна буде отримати інформацію), визначення методів збору даних (наприклад,
підготовка запитів до центральних та місцевих органів виконавчої влади), планування процесу і розрахунок необхідного часу.
3. Організація дослідження (відправлення запитів, пошук інформації в ЗМІ).
4. Збирання даних, тобто відповідей на запити, результатів проведення спостережень.
5. Оброблення та аналіз даних.
6. На основі інтерпретованих даних підготовка аналітичного огляду ситуації.
Використовуючи Схему громадського моніторингу, МБО «Екологія-Право-Людина» на
начальній стадії реалізації проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у сприянні
Уряду в процесі реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону» у 2013 р. провела дослідження стану впровадження Дунайської стратегії на національному рівні центральними органами виконавчої влади, відповідальними за її реалізацію в Україні, результати якого були
представлені під час громадських слухань таміжнародної конференції «На шляху до спільного європейського майбутнього: Україна і Стратегія ЄС для Дунайського регіону» (6 жовтня
2015 р., м. Одеса), які були проведені в рамках зазначеного проекту.
Підводячи підсумки проведеного моніторингу на той час, бувзробленийвисновок про неузгодженість дій центральних органів виконавчої влади, відсутність чіткої державної позиції
та конкретних планів дій, недостатній рівень співробітництва, координації та оперативності
обміну інформацією між центральними та місцевими органами виконавчої влади, низька активність і необхідність більшого залучення представників органів влади, щостворює перешкоди на шляху ефективного впровадження Дунайської стратегії в Україні як на державному,
так і намісцевому рівні. Позитивно було оцінено діяльність лише спеціалізованих органів, а
саме басейнових управлінь водних ресурсів, оскільки вони співпрацюють з партнерами з інших країн (Румунії, Молдови, Угорщини, Словаччини), реалізуючи спільні проекти, які відповідають пріоритетним напрямкам Дунайської стратегії, що сприяє розвитку транскордонного
співробітництва між державами Дунайського регіону.
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З того часу відбулись певні позитивні зрушення. Зокрема, протягом 2015 р. Одеською,
Чернівецькою, Івано-Франківською та Закарпатською обласними радами було підписано Меморандум про співробітництво в рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону.
Втім, незважаючи на позитивні зрушення, головною залишається проблема фактичної
відсутності координації на національному рівні участі Україні в реалізації Стратегії ЄС для
Дунайського регіону. Тож саме розбудова національної системи координації участі України в
реалізації Дунайської стратегії є головним завданням на найближчий період, яке потребує
поєднання зусиль Уряду і Верховної Ради України, регіональних органів влади і органів місцевого самоврядування Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також громадянського суспільства та експертної спільноти.
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