
Концепція Діалогу зацікавлених сторін з питань управління водними та 

земельними ресурсами і сталого розвитку  меліорованих територій у 

Поліському регіоні ( Поліський Діалог) 

Обґрунтування необхідності Діалогу 

Для забезпечення сталого використання та розвитку меліорованих територій у 

Поліському регіоні необхідним є вирішення комплексу проблем, що пов’язані з: 

організацією водо- землекористування на територіях; модернізацією та експлуатацією 

меліоративних систем; управлінням водним та земельним ресурсами у їх межах; 

впровадженням ресурсеофективних моделей агарного виробництва на меліорованих 

землях. Особливо ці проблеми загострюються у зв’язку зі зміною клімату, коли поряд з 

завданням попередження та управління повенями та підтопленням територій важливим 

стає забезпечення оптимальних умов зволоження ґрунтів протягом вегетації 

сільськогосподарських культур та водозабезпечення територій для використання водних 

ресурсів також іншими секторами економіки та для забезпечення сталого функціонування 

екосистем. Вирішення зазначеного комплексу проблем потребує поєднання зусиль всіх 

зацікавлених сторін на місцевому рівні,які представляють місцевий бізнес, сільські 

громади та державні установи, що опікуються управлінням водних ресурсів та проводять 

держану політику у земельній сфері та у сфері агарного виробництва, розвитку сільських 

територій  та природокористування. 

Міжнародний досвід свідчить, що сталий розвиток територій може бути успішним 

та сталим лише за умов впровадження інтегрованого просторового планування управління 

природними ресурсами за участю зацікавлених сторін. Для адаптації даного досвіду  на 

меліорованих територій Поліського регіону пропонується розпочати Діалог зацікавлених 

сторін за участю українських та міжнародних експертів на пілотних територіях у 

Волинській області. У якості пілотних територій пропонується обрати території басейнів 

малих чи під - басейнів великих річок, у межах яких розміщуються декілька 

меліоративних систем та вже відбулось  об’єднання громад.  

Організація процесу Діалогу дозволить сформувати середовище для інтегрованого 

планування планів модернізації дренажних систем, впровадження сучасних технологій 

водорегулювання з врахуванням інтересів всіх груп водо- земелкористувачів та громад. 

Експерти інститут водних проблем та меліорації пропонують свою допомогу у 

організації та підтримці ведення такого Діалогу для розробки інтегрованих планів 

управління водними та земельними ресурсами на меліорованих територіях, пошуку 

джерел фінансування та організації механізмів спів - фінансування для реалізації даних 

планів у складі інвестиційних проектів. Зараз у процесі проведення реформ в Україні 

з’являються можливості для залучення міжнародних фінансових коштів для вирішення 

проблем територій та управління природним ресурсами у їх межах. Крім того, в Інституті 

водних проблем та меліорації НААН накопичено значний досвід розробки та 

впровадження інновацій в управлінні водо- земелкористуванням на зрошуваних  та 

дренажних системах, розроблені та впроваджуються сучасні методи агромоніторингу 

стану посівів,земельних та водних ресурсів. За науково - дослідною програмою 

Української академії агарних наук в інститут виконується ціла низка науково-дослідних 



проектів, для успішного виконання яких необхідним є постійний діалог та співпраця з 

виробництвом, що дозволить виробляти таку наукову продукцію , що є вкрай потрібна 

виробництву та надасть значний економічний ефект для його розвитку. Зараз відділення 

сталого використання та розвитку меліорованих територій ІВПіМ НААН ,що нещодавно 

утворено в інституті, забезпечує співпрацю та координацію робіт відділу використання 

осушуваних земель саме для підсилення можливостей впровадження інновацій та 

розробки комплексних проектів для сталого розвитку меліорованих територій.  

Враховуючи наведені концептуальні засади утворення Діалогу з питань управління 

водними та земельними ресурсами та сталого розвитку меліорованих територій у 

Поліському регіоні необхідно провести семінар за участю місцевих зацікавлених сторін та 

фахівців інститут водних проблем і меліорації.   

Що даний Діалог може дати його учасникам на місцевому рівні? 

Для сільгосппідприємств та фермерських господарств: 

- повний аналіз технічного стану дренажних систем та умов землекористування з 

використанням геоінформаційних технологій та космічного зондування землі, 

розробка комплексних планів модернізації водогосподарської інфраструктури з 

розрахунками витрат, прибутків та строків окупності інвестицій, діалог з 

потенційними інвесторами та міжнародним фінансовим організаціями; 

 

- сприяння вирішенню проблем фрагментації земель шляхом запровадження 

добровільної консолідації прав оренди та налагодження діалогу з цих питань з 

власниками земельних ділянок та з іншими орендарями; 

 

- сприяння створенню організацій водо- земелкористувачів для експлуатації 

внутрігосподарської дренажної інфраструктури та меліоративних споруд і 

впровадження інновацій в управлінням водним, тепловим та повітряним режимом 

грунту, впровадження агромеліоративних заходів з підвищення родючості грунтів 

та забезпечення доброго еколого-меліоративного стану. 

 

Для об’єднаних громад  

- Оцінка стану водозабезпечення територій та норм водопотреби 

сільськогосподарських культур для забезпечення оптимального зволоження ґрунту 

з врахуванням зміни клімату, а також водо потреби для розвитку інших секторів 

економіки та збереження екосистем; 

- Оцінки ризиків пожеж та інших екстремальних погодних явищ (повені, 

підтоплення та посух) і розробка комплексу заходів з їх попередження та 

пом’якшення негативного впливу; 

- Захист інтересів власників землі, що працюють на власних паях та допомога їм у 

створенні кооперативів та отриманні державної підтримки; 

-  Сприяння співпраці малих,середніх та великих сільгосппідприємств у частині 

розвитку ефективних ланцюгів доданої вартості у виробництві продовольства з 

використання інноваційних енергозберігаючих технологій 

 



 Для органів місцевої влади 

- Сприяння розвитку місцевого самоврядування та сталому функціонуванню 

об’єднаних громад; 

- Впровадження державної політики з реформування водного та сільського 

господарства, забезпечення допомоги малому та середньому бізнесу на селі; 

- Залучення міжнародного досвіду та коштів міжнародних фінансових організацій у 

розвиток меліорованих територій; 

 - Розробка та обговорення рекомендацій щодо розвитку нормативної та 

законодавчої бази сталого управління водним та земельним ресурсами на 

меліорованих територіях. 

 

Організація процесу Діалогу 

Діалог передбачає створення постійних команд зацікавлених сторін та експертів, 

що у рамках проведення періодичних семінарів, робочих зустрічей та скайп конференцій 

будуть формувати та просувати конкретні бізнес проекти для вирішення першочергових 

проблем  водо- землекористування на обраних пілотних меліорованих територіях, 

забезпечувати обмін знаннями та досвідом і залучати додатково міжнародний досвід та  

експертизу.  

 

Діалог буде підтримуватись за кошти державних установ (у рамках виконання їх 

звичайних обов’язків та поточних проектів), міжнародної технічної допомоги  та кошти 

бізнес партнерів і добровільних внесків учасників. 

На законодавчому рівні розглядається питання консолідації земель, Закон про 

водокористування, Закон про меліорацію. 

Необхідно затвердити Центром по освоєнню осушених земель в області 

Забродівську ОТГ Ратнівського району і ТОВ «Ратнівський аграрій», а голову 

Забродівської ОТГ Калачука М.М. і директора ТОВ «Ратнівський аграрій» Чернецького 

В.А .рекомендувати включити в склад групи Міністерства аграрної політики та 

продовольства України по ефективному використанню осушених земель від Волинської 

області. 

У Волинській області найкраще використовуються водорегулюючі споруди в 

Україні.З метою ефективного використання осушених земель в області спочатку 

необхідно привести у порядок водоприймачі і центральні магістральні канали. Можливо 

на базі басейнового управління необхідно створити організацію водокористувачів. 

З числа науковців ІВПіМ та представників обласної та районних адміністрацій буде 

утворено Секретаріат Діалогу, який буде розробляти програми зустрічей, допомагати у 

вирішенні логістичних питань, оформлювати протоколи та рішення робочих зустрічей  і 

семінарів, вести перемовини з міжнародним організаціями та установами на 

національному рівні. 

Після утворення Діалогу у Волинській області та визначення його першочергових 

завдань пропонується провести другий семінар на базі однієї з районних адміністрацій 

області, де може бути обрана пілотна територія для проведення діалогу та реалізації його 

проектів. Протокол намірів Поліського Діалогу узгоджується з усіма учасниками і буде 

розміщено додатково для обговорення.  


