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придатні для сільськогосподарського використання, займають під штучні лісові
насадження, формування естетично цінних та привабливих культурних
ландшафтів тощо, а рекультивовані землі без ґрунтового покриву залужують
багаторічними травосумішами та використовують як сіножаті.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
екологобезпечне використання земель передбачає проведення ревіталізації
таким способом, щоб рослинний світ, ґрунтовий покрив, рельєф та ландша фт у
цілому відновлювали втрачений стан в повному обсязі. Адже ревіталізація
земель інтенсивно-продуктивного типу повинна не тільки забезпечувати
екологобезпечне навколишнє середовище завдяки формуванню нових
ландшафтів, а й стати джерелом поповнення втрач ених земель природного та
продуктивного типів шляхом їх повторного залучення до використання.
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В статті проаналізовано джерела впливу на стан водних ресурсів Житомирщини та
визначено його вплив на прийняття рішень щодо розв’язання економіко -екологічних проблем
розвитку підприємства.
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In the article there are analyzed the resources of influenc e on the water storage in the
Zhytomyr region and identified its impact on decision -making while solving economic and
ecological problems of the enterprise development.

Key words: water storage potential, economic and ecological problems, enterprise, solut ion.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями.  Визначальною особливістю
сучасного етапу економічного розвитку є формування системи уявлень щодо
взаємозв’язку економічної та екологічної компонент сус пільного життя. В

© В. К. Данилко, К. С. Марченко, 2012



Економіка природокористування і о хорони довкілля

84

сучасних умовах господарювання економіко -екологічна проблематика
визначається не тільки ефективністю функціонування всіх видів і форм
господарської діяльності, а й впливом на життя та здоров’я окремого індивіда.

Водоресурсний потенціал з кожним роком стає найважливішим
фактором дії на розміщення продуктивних сил, що впливає на соціально -
економічний розвиток того чи іншого регіону, оскільки наявність, доступність
й якісний стан водних ресурсів обумовлюють розміщення та функціонування
господарюючих систем [1, 2, 3].

Тому ставлення до води як до природного ресурсу значно змінилося.
Вона застосовується у всіх без винятку сферах народного господарства та
життєдіяльності людини. Крім того, за останні десятиріччя спостерігається
зростання обсягів використання, виникнення дефіциту води та зниження її
якості.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Окремі аспекти даної проблеми висвітлено у працях
Б. М. Данилишина, М. А. Хвесика, В. А. Голяна, В. Я. Шевчука, А. В. Яцика,
М. Г. Лихогруда, С. С. Левківського та ін.

Мета статті. Основною метою дослідження є аналіз джерел впливу на
стан водних ресурсів як засобу формування інформаційної бази системи
спостережень Житомирщини; визначення його впливу на прийняття рішень
щодо розв’язання економіко-екологічних проблем розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів . В Житомирській області за останні роки
сформувалася досить нераціональна структура природокористу вання,
причиною чого є переважання природомістких галузей промисловості, енерго -
та ресурсоємних технологій та сировинної орієнтації експортних операцій. А,
як відомо, активізація провадження господарської діяльності підприємствами
сировинно- та енергомістких галузей промисловості є чинником
забруднюючого впливу на довкілля, зокрема, водні об’єкти. Особливо це
стосується гірничодобувної, паливно -енергетичної та хімічної промисловостей.

Житомирська область належить до регіонів України, що
низькозабезпечені водними ресурсами. Загальна площа земель водного фонду
області становить 129,5 тис. га, або 4,3% всієї території. Це, насамперед,
природні водотоки (7,3 тис. га), штучні водотоки (20,1 тис. га), озера й замкнуті
водойми (0,7 тис. га), ставки (16 тис. га) т а штучні водосховища (4 тис. га).
Досить великі площі знаходяться під болотами та заболоченими землями
(62,8% земель водного фонду), що переважають на півночі області [4 , 5].

Житомирщина повністю розміщена в межах басейну Дніпра. Найбільша
частина області належить басейну правої притоки Дніпра – р. Прип’яті (54%); у
басейні Тетерева розміщено 38% її території, Ірпеня – 3,5%, Росі – 4,5% [4, 5].
Зауважимо, що рельєф області переважно рівнинний, а відтак, підземні води
беруть незначну участь в формуванні сток у рік. Основу стоку складають
атмосферні опади.
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Важливим є той факт, що більшість рік беруть свій початок в межах
області, лише Роставиця, Гуйва, Гнилоп’ять і Случ – у сусідніх областях та
приносять незначні транзитні ресурси. А тому у всіх орієнтовних
водогосподарських розрахунках (таких, як плани водоспоживання, оперативні
баланси тощо) область, як правило, базується на стоку, що формується в межах
Житомирщини.

Водність рік області досить нерівномірна по сезонах року та кліматичних
зонах; так в північних районах вона у 1,5 рази вища, ніж у південних. До 70%
стоку річок припадає на весняну повінь або літні паводки і лише до 30% – на
решту року. Влітку значна частина рік південних районів в сухі роки пересихає,
що робить неможливим водозабір з них без будів ництва підпірних споруд,
ставків та водосховищ. Всього на території області несуть свої води 2818 річок
загальною довжиною 13,7 тис. км [4 , 5].

Найбільшим джерелом водопостачання поверхневих та підземних вод є
річковий басейн річки Тетерів, з якого в 2009 році було забрано 176,24 млн м 3,
або 89% від загального водозабору області. Загальний забір води становить
198,7 млн м3. Порівняно з минулим роком, загальний забір зменшився на
11,0 млн м3, в тому числі з поверхневих джерел – зменшився на 10,45 млн м 3, а
з підземних – зменшився на 0,55 млн м3 [4, 5].

В 2010 році загальне використання води становить 158,8 млн м 3, що на
7 млн м3 менше, ніж у 2008 році. На потреби виробництв використано майже
50 млн м3 води, що, за рахунок спаду виробництва серед промислових
підприємств, на 4,6% менше за 2008 рік. На господарсько -питні потреби
використано 27,3 млн м3 води, що лише на 6,8% менше за 2008 рік. Зниження
даного показника відбувається через економне використання води житловим
сектором області. Знизилися об’єми водок ористування й у сільському
господарстві. Так у 2010 році було використано на сільськогосподарське
водопостачання на 31,7% менше, ніж у 2008, що склало 4,3 млн м 3. Основною
причиною цього можна вважати зниження чисельності поголів’я худоби у
сільськогосподарських підприємствах Житомирщини [4 , 5].

За даними Державного управління охорони навколишнього природного
середовища в Житомирській області [4] серед основних екологічних  проблем
області було визначено надмірне антропогенне навантаження на водні об’єкти
внаслідок екстенсивного способу ведення водного господарства.

Гостро постає проблема забруднення поверхневих вод області,
причинами чого, насамперед, є забруднення гідросфери скидами стічних вод
господарюючих систем і комунально -побутовими стічними водами. Варто
зазначити, що в поверхневі водойми області відводиться близько 155 млн м 3

зворотних вод, серед них майже 6 млн м 3 – забруднені. Причиною такого
забруднення лишаються скиди неочищених та недостатньо очищених
комунально-побутових і промислових стічних вод через каналізаційні системи
та безпосередньо у водні об’єкти. А це негативно впливає на якість
поверхневих вод. Забруднювачами є також звалища побутових та промислових
відходів і фільтруючі накопичувачі.
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На даний час в області експлуатується 133 компле кси очисних споруд. Їх
потужність спроможна повністю очистити забруднені зворотні відходи. Проте
більшість зазначених комплексів є фізично спрацьованими та морально
застарілими, потребують заміни технологічного обладнання та трубопроводів.

У 2010 році по області було скинуто 155,2 млн м3 зворотних вод, що на
7 млн м3 більше, ніж 2009 року, та лише на 0,3 % менше, ніж у 2008. Із
загального об’єму лише 2,4% скинуто на поля фільтрації (рис. 1) [4 , 5].

Рис. 1. Скид зворотніх вод за 2008–2010 рр., млн м3

Протягом 2010 року у водойми області було скинуто майже 6 млн м 3

забруднених стоків проти 62,9 млн м 3 у 1990 році. Відповідно до статистичних
даних 99% цих стоків потрапило у водойми через недостатнє очищення
зворотних вод на очисних спорудах, а близ ько 40 млн м3 надійшли без будь-
якого очищення (табл.).

Таблиця

Динаміка скидів зворотних вод у поверхневі водні об’єктів Житомирщини *

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти 2008 2009 2010
Усього, млн м3 150,7 143,8 151,5
З них:

нормативно очищених, млн м3 37,0 34,42 33,27
нормативно (умовно) чистих без очищення , млн м3 106,3 103,5 112,3
забруднених, млн м3 7,44 5,87 5,97

* Джерело: [4].

Відповідно до даних таблиці , на фоні незначних коливань в об’ємах
скидів зворотних вод у поверхневі вод ні об’єктів протягом 2008–2010 років
спостерігається зниження показників: нормативно очищених вод (на
3,73 млн м3), забруднених зворотних вод (на 19,7%). Об’єми умовно чистих без
очищення зворотних вод за період,  що аналізується, зросли на 5,6%.

У поверхневі об’єкти області в розрахунку на одну особу було скинуто
118,45 м3 зворотних вод (майже на 2% більше, ніж у 2008 році) (рис. 2).
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Рис. 2. Скид зворотних вод у поверхневі водні об’єкти у розрахунку на одну
особу, м3

Аналіз стану річок області за останнє  десятиріччя показав, що найбільш
забрудненими річками області є річки Тетерів та Гнилоп’ять, а найчистішими –
Ірпінь, Уборть та Уж.

У зв’язку з критичним станом водних ресурсів виникає необхідність
активного використання економічних інструментів для покра щення
водокористування. Завдяки впровадженню надійних економічно -правових
механізмів оздоровлення водних систем області створилися би такі умови
виробничої діяльності, за яких суб’єктам господарювання було б вигідно
дотримуватися вимог щодо охорони водних об’єктів кожного регіону,
знижувати обсяги забруднення і запобігати його появі.

Так на охорону водних ресурсів області за 2008 –2010 роки фактично було
витрачено 22,1 млн грн (з них у 2010 році – 9,3 млн грн) [4, 5].

В області існує ряд проблем, вирішення  яких потребує державної
підтримки. Насамперед, це відсутність чіткої відповідальності за стан водних
об’єктів області та їх якість, недосконалість у системі правового регулювання
та економічного стимулювання раціонального водокористування й ефективного
управління охороною та використанням водних ресурсів, неузгодженість у
прийнятті рішень щодо першочерговості заходів, пов’язаних з підтримкою у
належному стані водних об’єктів та їх фінансування.

Наприклад, серед заходів з виконання Програми соціально -економічного
розвитку Житомирської області на 2011 рік, яка затверджена рішенням
обласної ради від 28.12.2010 р. № 55, виокремлені лише будівництво очисних
споруд каналізації в м. Андрушівка й реконструкція та технічне
переобладнання очисних споруд господарсько -побутових стічних вод у
м. Овручі [4, 5]. Заплановані обсяги фінансування даних заходів складають
2 млн грн з обласного бюджету.

Саме тому для покращання ситуації з водними ресурсами області
необхідно провести активну роботу, спрямовану на вдосконалення си стеми
управління водокористуванням, охороною та відтворенням водних ресурсів;
поліпшення якості водних ресурсів для потреб населення і галузей економіки
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(серед яких: будівництво й реконструкція водосховищ, водовідводів, систем
водозабезпечення); раціональн е та екологобезпечне використання водних
ресурсів; впровадження маловодних та/або безводних технологій (безстічні
системи та повторне використання стічних вод); підтримання у належному
стані необхідних водорегулюючих функцій ландшафтів водозбірних технолог ій
тощо.

На сьогодні промислові підприємства Житомирського регіону є такими
господарюючими суб’єктами, що активують розвиток економіки регіону.
Проте, водночас, вони є джерелом забруднення довкілля. Тому у межах
вдосконалення діяльності підприємств необхі дно звернути увагу на
екологізацію виробничих процесів. А при прийнятті будь -якого господарського
рішення необхідно враховувати екологічні аспекти та наслідки.

Господарське рішення на даному етапі економічного розвитку є реакцією
на зовнішні та внутрішні чинники, що має вектор на попередження або
розв’язання існуючих проблем, дозволяє досягти поставленої мети. В сучасних
умовах господарювання на підприємствах постійно доводиться корегувати вже
затверджені плани, щоб забезпечити функціонування підприємства.  А рішення,
що прийняті із запізненням, або ж необґрунтовані повною мірою, можуть
призвести до неочікуваних або негативних результатів.

Тому кожне рішення, прийняте суб’єктом господарювання, має бути
ефективним, оптимальним і результативним та відповідати  основним вимогам:
відповідність діючому законодавству; своєчасність; цільова спрямованість;
організаційно-технічна виконуваність; несуперечливий характер; адекватність;
врахування ймовірних негативних наслідків та ризиків; наявність повноважень
у керівників на прийняття та/чи реалізацію економічного рішення;
обґрунтування можливих позитивних результатів [6 , 7].

Що стосується прийняття економічних рішень щодо вирішення
екологічних проблем суб’єктами господарювання, то зазначено наступне: їх
розв’язання відбувається в процесі визначення сукупності факторів (їхня
динаміка та взаємозв’язки), якими визначається стабільність функціонування
екологічних систем. На сьогодні об’єктивною перешкодою у прогнозуванні
змін стану навколишнього природного середовища є випа дковий некерований
характер переходу із одного стану екологічної системи в інший та відсутність
можливостей мобільного збору та обробки необхідної інформації. А оскільки
точність екопрогнозів має ряд обмежень щодо граничних значень, вибору
способу дії та засобів управління станом навколишнього природного
середовища і постійно містить в собі невизначеність, яку усунути неможливо,
екологічні рішення не можуть бути об’єктивно обґрунтованими. Вагоме
значення того факту, що інформація, яка знаходиться у користув анні особи, що
приймає рішення, може мати суперечливий характер. Відповідно на їх
перевірку та уточнення необхідні суттєві витрати часу та фінансового ресурсу.
Врахування попереднього досвіду та майбутніх прогнозів, адекватне
сприйняття загрози обумовлюєть ся маргіналістичними інтересами та
індивідуальними особливостями осіб, що мимовільно впливають на реальний



Економіка природокористування і о хорони довкілля

89

стан справ. Тому в даній ситуації визначальним фактором є розуміння кожного
окремого процесу прийняття рішень суб’єктами господарювання на різних
стадіях впливу на навколишнє природне середовище [6 , 7].

Таким чином, для ефективного та якісного управління станом довкілля в
межах господарюючої системи необхідно з’ясувати всі можливі особливості
та/або закономірності процесу прийняття рішень в системі ра ціонального
природокористування за наступними складовими: аналіз змісту рішень, що
приймаються; забезпечення процесу прийняття рішень в певній галузі; аналіз
інформаційних потоків, джерел та ступеня обізнаності осіб, що приймають
рішення; застосування новітніх та адекватних технологій вироблення рішень;
аналіз економічних факторів, що прямо впливають на підтримку дій суб’єктами
господарювання, поведінку споживачів, підприємницькі ініціативи тощо; аналіз
соціальної та психологічної складових поведінки особи,  яка приймає рішення,
щодо сприйняття екологічної загрози, наслідків технологічних чи правових
нововведень, розкриття змісту дієвих альтернатив та цінностей, що притаманні
даній особі. Тобто, процес прийняття господарського рішення варто розглядати
не тільки з точки зору суб’єкта управління, але й з орієнтацією на соціальне та
природне  середовище, в якому він відбувається.

Висновки та перспективи подальших досліджень.  Виконання
зазначених вище заходів дасть змогу зменшити негативний вплив на
навколишнє середовище в цілому, поліпшить його стан, знизить обсяги
забруднень, що надходять у середовище, збільшить кількість і поліпшить якість
придатних до використання водних ресурсів, що, в свою чергу, підвищити
рівень життя населення, ефективність суспільного вир обництва та забезпечить
сталий розвиток Житомирської області.
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