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Притула К.М. Анализ внешних факторов развития сельских тер-
риторий 

Структурирована система факторов, осуществляющих преимущественное вли-
яние на развитие сельских территорий страны. Основное внимание уделено внеш-
ним факторам развития. Сделан анализ каждого из внешних факторов и определено 
его влияние на развитие сельских территорий. Даны предложения по совершенство-
ванию действия каждого из определенных в исследовании внешних факторов. 

Ключевые слова: сельские территории, факторы развития сельских территорий. 

Prytula Kh.M. Analysis of external factors development of rural areas. 
System of factors which exercise the predominant influence on the development of 

rural areas of the country are structured. The main attention is paid to external factors of 
development. The analysis of each of the external factors is done and their influence on ru-
ral development is defined. The proposals for improvement of each of the identified exter-
nal factors are done. 

Keywords: rural areas, rural development factors. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ГІДРОРЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
На прикладі малих і середніх річок здійснено аналіз природного потенціалу 

гідроресурсів Вінниччини як важливих складових сучасних аквальних ландшафтів 
Східного Поділля, з акцентом на пізнання генезису, розвитку, сучасного екосередо-
вищного стану, оцінки водних ресурсів. 
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паспортизація. 

Актуальність дослідження. Природні ресурси – це особливий компо-
нент природного середовища. Однією з природних основ економічного роз-
витку та національним багатством країни є водні ресурси. Вони забезпечують 
усі сфери життя і господарської діяльності людини, визначають можливості 
розвитку промисловості та сільського господарства, розміщення населених 
пунктів, організації відпочинку й оздоровлення людей. Сьогодні вода розці-
нюється не тільки як природний ресурс – вона має яскраво виражену соціаль-
ну значущість. У підтвердження цьому, Міністерською декларацією Всес-
вітнього Водного Форуму в Гаазі в 2000 р., Міжнародною Конференцією з 
прісної води (Бонн, грудень 2001 р.) якість води визнано основним показни-
ком збалансованого розвитку суспільства, його безпеки й існування загалом. 
Основним джерелом прісної води є нині та залишаться в майбутньому річки 
й озера, запаси води в яких не безмежні. Суть водної проблеми, таким чином, 
не в тому, що води на Землі мало, а в тому, що, по-перше, відновлювані ре-
сурси прісних вод обмежені, а по-друге, безпланове, нерідко хижацьке став-
лення до водних ресурсів як безплатного дару природи призводить до вичер-
пання і різкого погіршення якості води, що своєю чергою порушує екологіч-
ну рівновагу в біосфері. З розвитком промисловості, створенням нових водо-
містких виробництв, розширенням зрошуваних площ та інтенсифікацією 
сільського господарства, зростанням населення та урбанізації споживання во-
ди неухильно та прогресивно збільшується. 

Мета дослідження. На основі аналізу фактичного матеріалу та науко-
вої літератури дослідити стан природного потенціалу гідроресурсів Вінниць-
кої області (на прикладі малих та середніх річок) та виявити екологічні проб-
леми регіону. 

Матеріали досліджень – дослідження проводились у межах акваль-
ної зони Вінниччини, яка тісно пов'язана з життям і розвитком регіону, а то-
му має комплексний характер. 

Методи досліджень – аналітичні, описові, статистичні, картографічні. 
Результати досліджень. Споживання води у господарстві України за 

останні 25 років зросло більш ніж у 2 рази. Швидкий розвиток промислового 
і сільськогосподарського виробництва, що супроводжується безперервним 
збільшенням водоспоживання, особливо нагально ставить питання раці-
онального використання і охорони водних ресурсів. Вода після господарсько-
го використання містить різні хімічні та бактеріальні забруднювачі і, потрап-
ляючи у річки, погіршує якість їх вод. Складна екологічна обстановка в річ-
кових басейнах значною мірою зумовлена високою концентрацією промисло-
вого і сільськогосподарського виробництва. Найбільше відчули за останні де-
сятиліття тиск людської діяльності малі річки, саме вони найбільше зміни-
лись, а подекуди навіть повністю зникли. Безпосереднім фактором впливу на 
малі річки є наявність стоків (очищених і неочищених): комунальних, про-
мислових, сільськогосподарських, їхня дія особливо небезпечна, тому що в 
окремих випадках об'єм цих стоків може бути таким самим або й більшим за 
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об'єм стоку малої річки. Посилення антропогенного пресу призвело до ви-
никнення несприятливої ситуації у гідрологічному режимі, санітарному стані 
та ландшафтній структурі басейнів малих річок. На перший погляд, малі річ-
ки не здатні відігравати провідної ролі у водозабезпеченні господарства Ук-
раїни. Проте, становлячи лише 20 % сумарного державного водозабору, вони 
забезпечують на 67 % потреби сільгоспводопостачання, на 35 % – зрошення, 
на 25 % – господарсько-побутові потреби населення [4]. 

Розвиток економічного потенціалу здебільшого пов'язаний з перспек-
тивою інтенсивного використання ресурсів малих річок, що в деяких місце-
востях є основними, а то й єдиними джерелами водопостачання. Тому пробле-
ма їх охорони і раціонального використання набуває нині особливого держав-
ного значення. Треба визнати, що основним моментом, який негативно впли-
ває на водотоки, є непродумана діяльність людини, що й призвела до сучасно-
го критичного стану річок. Щоб не допустити подальшої деградації малих рі-
чок, врятувати їх від остаточного занедбання, відтворити їх ресурси, потрібно 
застосувати цілий комплекс науково розроблених природоохоронних заходів. 
Основними негативними моментами, що нині впливають на малі річки, є за-
мулення, тісно пов'язане з ерозією на водозборі, забруднення, зарегулювання і 
спрямлення, погіршення самоочисної здатності, збіднення генофонду корис-
них тварин і рослин, меліоративні роботи. Тому природоохоронні заходи в ін-
тересах малих річок обов'язково мають ураховувати зазначені вище моменти. 
Перевищення меж допустимих площ сільськогосподарських культур поряд з 
розорюванням схилів долин є головною причиною ерозії та замулення [2]. На 
жаль, в останні роки площі під однорічними культурами в ряді місць доведені 
до 70-90 % території басейну. Для цього повирубували ліси, переорали схили 
і заплави, знищили ділянки природної трав'яної рослинності. На всіх цих, ос-
воєних тепер під оранку, лісостепових територіях, практично повсюдно поси-
лився поверхневий стік, а разом з тим і розвиток ерозії. 

Таким чином, порушення правильного співвідношення між площею 
лісів і багаторічної трав'яної рослинності та орними землями на користь ос-
танніх, недооцінка протиерозійних заходів, недотримання правил агротехні-
ки і є тими основними причинами, під впливом яких посилився поверхневий 
стік, розширилися процеси ерозії й прискорилося замулення русел малих рі-
чок. Основна стратегія боротьби з ерозією та замуленням русел малих річок – 
це насамперед раціональне ведення сільського господарства, збереження у 
заплавах, на схилах долин і на водозбірних площах річкових басейнів чагар-
никово-деревної та лучно-степової природної рослинності, широке і своєчас-
не втілення комплексних протиерозійних і водоохоронних заходів, суворе до-
держання правил агротехніки, збереження оптимального співвідношення ор-
них та інших площ водозборів, що забезпечували б нормальне функціонуван-
ня екосистеми водозбирання [3]. 

Особливо великої шкоди річкам завдають масло-молочні, спиртові, 
цукрові та деякі інші заводи подібного профілю. Панівна, на жаль, практика 
побудови відстійників цих підприємств безпосередньо на малих річках абсо-
лютно недопустима. Перегороджуючи річку дамбою і створюючи відстійник, 
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проектувальники, звичайно, дещо здешевлюють проект будівництва заводу 
та його служб. Проте в підсумку така споруда завдає більше шкоди. І не тіль-
ки стосовно охорони певної річки. Оскільки в проточному відстійнику вода 
не очищається і зливається в нижній б'єф з різними шкідливими домішками, 
забруднюючи і розташовану нижче ділянку річки. Більше того, приток у во-
дойму завислих часточок піднімає її дно, призводить до заболочування при-
леглих територій і, врешті-решт, робить відстійник непридатним для подаль-
шого використання [5]. 

Отже, виникає потреба побудови нового відстійника, і так без кінця. 
Вихід із цього становища може бути лише один побудова відстійників у бал-
ках поза заплавою річки, спорудження невеликих проміжних відстійників, де 
відпрацьована вода продовжувала б самоочищатися й лише потім спускалася 
б у річку. Буквально отруюють річки побутові, господарсько-фекальні та ін. 
стоки міст і сіл, розташованих на берегах. Що стосується міст і більш-менш 
значних за розміром населених пунктів, то тут повинна існувати комунальна 
служба, каналізація, система ставків біологічної очистки та відстійників, які 
доводять стічні води до певних кондицій, за яких можна дозволити потім їх 
спуск у річкову систему. Потрібно виходити з чіткого розуміння того, що у 
водоймах-відстійниках, ставках біологічної очистки, буферних водоймах, ка-
навах, каналах, струмках і, нарешті, в річках безперервно відбуваються про-
цеси очищення води, нейтралізації шкідливих домішок – тобто фізичне та бі-
ологічне самоочищення [12]. Процеси ці нерівномірні: інтенсивні в теплі по-
ри року, в періоди максимального надходження сонячної радіації, і пригніче-
ні взимку. Одним із пріоритетів наукового дослідження Вінницької області є 
інтегральна оцінка водних ресурсів на рівні районів та області загалом. На 
сьогодні досить актуальною є проблема водних ресурсів суходолу і особливо 
малих річок, водосховищ, ставків. Ефективність використання зазначених 
об'єктів залишається низькою і має загальну тенденцію спаду [8]. 

Малі та середні річки відіграють одну з головних ролей у формуванні 
екологічного стану територій, хоча їх частка в загальних водних ресурсах об-
ласті становить близько 1 %. Встановлено, що більшість малих річок Він-
ницької області відчувають вплив забруднення стічними водами промисло-
вих підприємств, сільськогосподарського виробництва, комунального госпо-
дарства. Щорічно у річки області скидається близько 120 тис. т забрудню-
вальних речовин [11]. Сучасний екологічний стан малих та середніх річок об-
ласті, згідно з результатами проведеної паспортизації 16 басейнів з 31, що 
підлягають паспортизації, оцінюється за більшістю показників як задовіль-
ний. Головною причиною такого становища є наднормове антропогенне на-
вантаження на екосистеми малих річок, які дуже відчутно реагують на будь-
яке втручання і тому можуть слугувати індикатором можливих наслідків 
цього впливу на більш значні за розмірами екосистеми басейнів середніх і ве-
ликих річок. Незадовільний стан малих річок у Вінницькій області зумовлює 
низку важливих чинників. Через неефективну роботу очисних споруд, особ-
ливо в житлово-комунальному господарстві, в малі річки скидаються забруд-
нені зворотні води. Щорічно обсяги скиду забруднених зворотних вод безпо-
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середньо у малі річки від суб'єктів господарювання досягають 23-25 млн м3. 
Особливо актуальною є проблема змиву забруднюючих речовин з урбанізо-
ваних територій (Вінниця, Немирів, Хмільник, Липовець, Тростянець тощо). 

Окрім цього, у малі річки надходять дренажні води, що захищають 
зрошувані сільськогосподарські угіддя і населені пункти від підтоплення. З 
дренажними водами до водних об'єктів надходять мінеральні солі, фосфати, 
органічні речовини, мінеральні добрива, пестициди і гербіциди. Висока розо-
раність басейнів річок (від 63 % до 94 % їх площі, в середньому – 75 %), яка 
на тлі дуже низького рівня заліснення (35 %) сприяє інтенсивному розвитку 
процесів ерозії на 40-60 % території області [9]. Продукти ерозії, відклада-
ючись у руслах річок, призводять до їх замулення. Результати проведеної 
паспортизації частини річок області показали, що потужність мулових від-
кладів у руслах річок на 60-80 % їх довжини перевищує 0,3 м, а в деяких міс-
цях сягає 1,0-2,0 м. Існує надмірна зарегульованість річок ставками і водос-
ховищами (коефіцієнт зарегульованості сягає 0,51-1,79). Значну кількість 
ставків створено без проектів, тому періодично їх греблі розмиваються, заму-
люючи русла та створюючи небезпечні ситуації під час руху хвилі прориву 
вниз за течією. Останнім часом порушуються правила експлуатації водозабо-
рів та штучних водойм, внаслідок чого не гарантується збереження санітар-
ного мінімуму витрат води на ділянках річок, розташованих нижче. Польові 
дослідження в басейнах малих річок на Вінниччині дали можливість виявити 
порушення екологічного законодавства. 

Найбільш типовими порушеннями є недотримання ширини прибереж-
ної захисної смуги, забруднення прибережних територій та лісосмуг побуто-
вим сміттям, незаконне вирубування полезахисних та водозахисних лісосмуг, 
недотримання положень про заказники місцевого значення, незаконне будів-
ництво гребель та інших гідротехнічних споруд, браконьєрство, незаконна 
акліматизація та інтродукція деяких видів риб. Найбільший вплив на еколо-
гічний стан водних об'єктів мають аварійні ситуації на міських каналіза-
ційних мережах. На цей час більшість водопровідних і каналізаційних мереж 
Вінниці, Хмільника, Немирова, Ладижина, Кам'янець-Подільського знахо-
дяться в незадовільному стані. Виникненню серйозних аварійних ситуацій 
загрожують зношене та застаріле технологічне обладнання, відсутність кош-
тів на його ремонт і нове будівництво. Аварії на каналізаційних наносних 
станціях і колекторах призводять до значного забруднення водних об'єктів та 
прилеглої території, створюють небезпечну санітарно-епідеміологічну обста-
новку. Наслідком сумарного впливу цих та інших чинників є сучасний еколо-
гічний стан малих і середніх річок області. Оцінювання стану їх басейнів та 
розроблення заходів з попередження його подальшого погіршення, а в пер-
спективі – і істотного оздоровлення, можливі лише на підставі всебічного 
вивчення цих екосистем. Дані для оцінки стану малих та середніх річок мож-
на одержати лише на основі паспортизації їх басейнів, що забезпечить надалі 
комплексний підхід при розробці басейнових схем використання водних і зе-
мельних ресурсів. Можна оцінити обсяги робіт, які потрібно виконати. Якщо 
загальна довжина всіх паспортизованих водотоків по 14 басейнах становить 
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1524 км, то розчистки і регулювання потребують водотоки, загальна довжина 
яких – 1080 км. Прируслові лісосмуги існують на площі 744 га, що становить 
лише 14 % від необхідного. А всього по басейнах цих річок потрібно викона-
ти залуження і заліснення на площах відповідно 3000 і 2784 га, посадити лі-
созахисні смуги на 4016 га, реконструювати 231 гідротехнічну споруду і 
179 ставків, спорудити 67 гноєсховищ, 9 звалищ тощо. Для порівняння – за-
гальна площа існуючих прируслових лісосмуг на малих річках області стано-
вить приблизно 3748 га. 

В області діє "Програма захисту земель від водної та вітрової ерозії, 
інших видів деградації земель", яка передбачає у 1995-2011 pp. створення за-
вершеної системи полезахисних лісосмуг і лісонасаджень, що регулюють 
стік. При цьому потрібно додатково провести лісонасадження на площі 
23,4 тис. га, створити 63,0 тис. га лісонасаджень по ярах, балках, на пісках, на 
берегах річок та водойм. Реалізація лише цієї програми потребує солідних ка-
пітальних вкладень – 759,1 млн грн за цінами 2009 р. Джерелами фінансуван-
ня цих витрат є державні капітальні вкладення і держбюджет, а також кошти 
за відшкодування збитків сільгоспвиробництву за відведені продуктивні угід-
дя, кошти господарств. У ході дослідження було встановлено, що більшість 
малих річок Вінницької області відчувають вплив забруднення стічними во-
дами промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва, кому-
нального господарства. Щорічно у річки області скидається близько 163 тис. 
т забруднювальних речовин. Малі річки регіону замулюються, тому що тран-
спортуюча здатність водного потоку знижується під дією відбору значних 
об'ємів води. Дуже чутливий водний режим малих річок області до односто-
роннього зниження рівня ґрунтових вод, що відбувається під час меліорації 
земель і при відборі підземних вод. Крім цього, досліджено зменшення стоку 
малих і середніх річок області, проаналізовано основні екологічні проблеми 
гідроресурсів суходолу (зарегулювання, обміління, заболочення), запропоно-
вані шляхи щодо покращення ситуації. 

Зважаючи на високу вартість робіт з оздоровлення малих і середніх рі-
чок області та обмеження їх можливого фінансування, першочерговими ма-
ють бути не капіталомісткі заходи, які дадуть змогу у найближчі два-три ро-
ки стабілізувати становище. Це – закінчення паспортизації річок і розроблен-
ня на їх основі заходів з оздоровлення їх екосистем. Згідно зі ст. 32 Водного 
кодексу України фінансування заходів з охорони малих і середніх річок, від-
новлення їх екосистем має здійснюватись з державного і місцевих бюджетів 
в межах надходжень від зборів за використання води та за скидання забруд-
нювальних речовин [1]. Враховуючи, що практично 99 % загального обсягу 
забору води з поверхневих джерел здійснюється з водних об'єктів загально-
державного значення, 80 % загальних зборів надходять до державного бю-
джету. Таким чином, державний бюджет має бути основним джерелом фінан-
сування водоохоронних заходів в області. 

Висновки: 
1. Якість води у поверхневих водоймах області за основними показниками 
знаходиться на рівні 2009 р. і навіть дещо покращилася. Цьому сприяло 
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зменшення обсягів скиду забруднених вод під час збільшення об'ємів 
скиду нормативно очищених. Загалом вода поверхневих водойм Віннич-
чини за більшістю хімічних показників безпечна. У р. Південний Буг 
спостерігалися незначні перевищення вмісту органічних речовин. Згідно 
з даними радіологічного контролю, радіаційна обстановка поверхневих 
вод басейну річки Південний Буг благополучна; 

2. Сумарний забір води, порівняно з 2009 р., в області зменшився від 708,4 
до 625,9 млн м3. Скид нормативно очищених збільшився 5,8 до 12,2 млн 
м3, а забруднених зменшився з 67,9 по 57,5 млн м3. Найвагомішим фак-
тором забруднення водойм залишається незадовільна робота окремих 
очисних споруд каналізації або їх відсутність. Темпи будівництва, ре-
конструкції та модернізації ОСК залишаються незадовільними. У семи 
райцентрах області взагалі відсутні централізовані системи каналізації. 

3. На території області експлуатується 55 очисних споруд каналізації біоло-
гічного та механічного типу очищення зворотних вод, потужність яких 
становить 88,5 млн м3 / рік. У минулому році удвічі збільшено потуж-
ність очисних споруд ВАТ "Вінницький олієжиркомбінат". Продовжува-
лося будівництво очисних споруд у смт Піщанці, вирішувалися питання 
про початок їх будівництва в м. Немирові та смт Оратові. Пройшов еко-
логічну експертизу проект ОСК у смт. Чернівцях. Одними з найбільш аг-
ресивних є стічні води підприємств із перероблення молока. 

4. На Шаргородському молокозаводі проведено реконструкцію очисних 
споруд, на Жмеринському – виділено кошти на підключення до міських 
ОСК. Але на більшості підприємств цієї галузі питання очистки стічних 
вод не вирішується і вони здебільшого вивозяться на поля фільтрації; 

5. Покращенню якості поверхневих вод значною мірою повинно сприяти 
упорядкування прибережних захисних смуг та водоохоронних зон вод-
них об'єктів. Однак через відсутність коштів виконання проектних робіт 
та винесення в натуру прибережних захисних смуг річок та інших во-
дойм практично не ведеться. 
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Рябоконь С.В. Экологические проблемы естественного потенци-
ала гидроресурсов Винницкой области 

Осуществлен анализ естественного потенциала гидроресурсов Винницкой об-
ласти как важных составляющих современных аквальних ландшафтов Восточного 
Подолья, с акцентом на познание генезиса, развития, современного экологического 
состояния, оценки водных ресурсов. 

Ключевые слова: бассейн, водные экосистемы, растительность, экологическая 
ценность, паспортизация. 

Ryabokon S.V. Ecological problems of self-potential of water resources 
in Vinnytsya region 

The was analyst of self-potential of water resources of Vinnytsya region is carried out, 
as important constituents of modern aqua landscapes of East Podilya, with an accent on 
cognition of genesis, development, modern ecological state, estimation of aquatic resources. 

Keywords: reservoir, water ecosystems, hydrophilic plants, ecological value, paspor-
tization. 

 


