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Іпзіііиіе оґ Шаіег РгоЬїетз апй Ьапгї Кесїатаііоп оґ NАА8
ТИе сиггеп{ х{а{е о/м>а{ег хирріу іп {ке хои{к о / Цктіпе м>їїк Іосаі апй ігатії м>а{ег гезоигсез,
{ке/огесахі іеггііогіаі апгі хес{огіаІ ітЬаІапсе Ьеґмееп ікеіг аVаі^аЬШґу апгі пеегі/ог {кет, ах м>еїї ах
ехреіїіепєу апгіро&хіЬіІііу о/іпсгеахіпд м>а{ег ауаіІаЬіІіґу о/{ке рориШіоп апгі хесіогх о/{ке есопоту,
м>а{ег хесигііу о/{ке гедіоп {кгоидк {ке ихе о/{ке м>а{егх о/{ке ^апиЬе Кмег аге сотійегей.
Кеу ■юогйя: м>а{ег хесигіїу, м>а{ег гехоигсех, м>а{ег хирріу, іггіда{іоп, дгоипіїма{ег, хиг/асе м>а{ет,
гмег гипо//, х{гис{иге о/м>а{ег ихе, {урігаіїоп
Гогтиіаііоп оґ ІЬе ргоЬІет. ^ аіег гезоигсез
Ьеїопд іо а зігаіедіс, уііаї паіигаї гезоигсе, теЬісЬ
із оґ рагіісиїаг ітрогіапсе ґог іЬе гїеуеїортепі
оґ зосіеіу. ТЬеу аге опе оґ іЬе паіигаї сотропепіз оґ іЬе зосіо-есопотіс гїеуеїортепі оґ іЬе
гедіопз, ргоуігїіпд аїї зрЬегез оґ Ьитап Ііґе апй
есопотіс асііуііу, ігїепііґуіпд оррогіипіііез ґог
іЬе гїеуеїортепі оґ іпйизігу апй адгісиїіиге, іЬе
їосаііоп оґ рїасез оґ гезійепсе апй гезі, ргезегуаііоп апй сопзізіепсу оґ паіигаї есозузіетз,
еіс. ТЬе ітрогіапсе апй ргіогііу оґ іЬе теаіег
гезоигсез зиррїу ргоЬїет із аїзо геїаіей іо зесигііу азресіз ЬоіЬ аі іЬе паііопаї їеуеї апй теііЬіп
іпгїіуігїиаї гедіопз.
ТЬе дготеіпд зЬогіаде оґ ЬідЬ^иаїііу теаіег
зиррїіез ґог гїгіпкіпд теаіег зиррїу, тееііпд
іЬе пеейз оґ уагіоиз зесіогз оґ іЬе есопоту,
іпсїигїіпд адгісиїіиге, їеайз іо іпсгеазей аііепііоп
оґ зсіепіізіз іо іЬе ргоЬїетз оґ іЬе изе, ргоіесііоп
апй гергойисііоп оґ теаіег гезоигсез [1-12].
Адаіпзі іЬе Ьаскйгор оґ гедіопаї тапіґезіаііопз оґ дїоЬаї сїітаіе сЬапде теііЬ ап іпсгеазе іп
ііз агійііу, іЬе ргоЬїет оґ ргоуігїіпд іЬе рориїаііоп апй зесіогз оґ іЬе есопоту тсііЬ ЬідЬ^иаїііу
тоаіег гезоигсез, езресіаїїу іп іЬе зоиіЬегп
гедіоп оґ ^к^аіпе (Огїеза, Мукоїауіу, КЬегзоп,
2арогігЬгЬуа гедіопз апгї іЬе Аиіопотоиз
КериЬїіс оґ Сгітеа), із сЬагасіегігей Ьу а
ргегїотіпапіїу їото зеїґ-зиґїїсіепсу ( їосаї) тоаіег
гезоигсез, а зідпійсапі «іеіегіогаііоп іп іЬе ^иа1ііу
оґ тоаіег іп іЬе таіп зоигсез оґ тсаіег зиррїу апй
а зідпійсапі пеегї ґог тоаіег.
ТЬіз із їагдеїу йие іо іЬе гезіогаііоп апгї
зизіаіпаЬїе йеуеїортепі оґ іггідаііоп. ТЬе
дготоіЬ оґ іЬе гоїе оґ іггідаіегї їапй іп зоїуіпд іЬе
ргоЬїет оґ ігапзґогтіпд ^к^аіпе іпіо а тоогМ
їеайег іп ґоогї ргойисііоп, іпсїийіпд іЬгоидЬ
іЬе рїаппегї доуегптепі Ьу іЬе соипігу, із ап
іпсгеазе іп дгаіп ргогїисііоп аззосіаіей тоііЬ ЬоіЬ

іЬе іпсгеазе іп іЬе еїйсіепсу оґ іЬеіг изе апй іЬе
зиЬзе^иепі іпсгеазе іп іЬе агеа оґ іггідаіегї їапйз.
ТЬе їаііег, іакіпд іпіо ассоипі іЬе іепгїепсу іо
іпсгеазе іЬе тоаіег ^е^иі^етепіз оґ адгісиїіигаї
сгорз дготоп поте іп іггідаіегї їапйз, тоіїї ^е^иі^е
іЬе аіігасііоп оґ аййіііопаї теаіег гезоигсез іо
іпсгеазе теаіег ауаіїаЬіїііу оґ ехізііпд іггідаііоп
зузіетз апй іЬе сопзігисііоп оґ пете опез.
Ассогйіпд іо іЬе ргеїітіпагу ехрегі езіітаіез
оґ І^РЬ К NАА8 [13,14], іЬе зоїиііоп оґ іЬе
ргоЬїет оґ геїіаЬїе йгіпкіпд теаіег зиррїу, теаіег
ргоуізіоп оґ іпйизігіаї ґасіїіііез, адгісиїіигаї
ргогїисііоп, іпсїийіпд іЬе ґигіЬег йеуеїортепі
оґ іггідаііоп іп іЬе зоиіЬ оґ Шгаіпе, ргітагіїу іп
Ойеза апгї, іп рагі, іп іЬе Мукоїаіу гедіопз, із
роззіЬїе йие іо іЬе теаіегз оґ іЬе ^апиЬе Кіуег.
ТЬе песеззііу іо теогк оиі іЬе ^иезііоп оґ іЬе
ехрегїіепсу оґ аіігасііпд теаіег гезоигсез оґ іЬе
^апиЬе Кіуег іо ітргоуе теаіег зиррїу іп іЬе
зоиіЬегп гедіопз оґ Шгаіпе теаз аїзо етрЬазігей Ьу іЬе «іесізіоп оґ іЬе Nаііопа1 8есигііу апй
^еґепзе Соипсії оґ Шгаіпе йаіей Аргії 25, 2013
«Оп іЬе зіаіе оґ ітрїетепіаііоп оґ іЬе йесізіоп
оґ іЬе № ііопаї 8есигііу апй ^еґепзе Соипсії оґ
Шгаіпе йаіей РеЬгиагу 27, 2009 «Оп іЬе зіаіе
оґ іЬе зіаіе теаіег заґеіу апй ргоуізіоп оґ рориїаііоп теііЬ ^иа1ііу йгіпкіпд теаіег іп зеііїетепіз оґ
Шгаіпе», епасіей Ьу іЬе ^ес^ее оґ іЬе Ргезійепі
оґ Шгаіпе ^ . 350/2013 йаіей ^ипе 25, 2013.
ТЬе ригрозе оґ ІЬе гезеагсЬ із іо зиЬзіапііаіе іЬе роззіЬіїііу оґ іпсгеазіпд іЬе теаіег зиррїу
оґ іЬе зоиіЬегп гедіоп оґ Шгаіпе Ьу аіігасііпд
теаіег гезоигсез ґгот іЬе ^апиЬе Кіуег. ТЬе
гезеагсЬ теіЬойоїоду із Ьазей оп зузіет апаїузіз апй депегаїігаііоп оґ іпґогтаііоп, аррїісаііоп оґ сагіодгарЬіс апй сотрагаііуе теіЬойз.
КезеагсЬ гезиІІз. ТЬе гезеагсЬ апй зузіетаііс апаїузіз оґ іЬе їеуеї оґ теаіег ауаіїаЬіїііу
оґ іпйіуійиаї гедіопз, іЬе паіиге апй йедгее
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оґ паіигаї ргоуізіоп оґ іЬеіг ауаіїаЬїе теаіег
гезоигсез, іакіпд іпіо ассоипі іЬе ^иа1ііаіІVе
зіаіе оґ іЬе їаііег, теііЬ іЬе зиЬзе^иепі іеггііогіаї
йіґґегепііаііоп оґ аVаі1аЬ1е теаіег гезоигсез, іЬе
ресиїіагіііез оґ іЬеіг изе апй іЬе роззіЬіїіііез оґ
гезіогаііоп ог зраііаї (Ьазіп, гедіопаї) гейізігіЬиііоп, іЬаі іп іЬе гедіопаї йітепзіоп іЬе зоиіЬегп
гедіопз апй іЬе АКС аге іЬе їеазі зесигей теііЬ
іЬеіг отеп ґгезЬтеаіег гезоигсез іп іЬе зіаіе. ТЬіз
із соппесіей, йгзі оґ аїї, теііЬ іЬеіг сопйпетепі.
таіпїу іо іЬе зіерре гопе, теЬісЬ із сЬагасіегігей
Ьу а зтаїї атоипі оґ ргесірііаііоп апй іпсгеазей
еVаро^аііоп, езресіаїїу іп іЬе йгу зіерре зиЬгопе,
г е ^ ^ ї у зт а її питЬег оґ зтаїї г^егз, тап у оґ
теЬісЬ аге йгіез.
^аіа оп іЬе гезоигсез оґ іЬе ггуег Йотез іп
іЬе зоиіЬегп гедіоп іп іЬе тіййїе-їопд апй іп
йіґґегепі уеагз (ТаЬїе 1) іпйісаіе а гаіЬег їоте
^ е ї оґ р і^ ізіоп оґ іЬе гедіопз оґ іЬіз гедіоп
теііЬ їосаї теаіег гезоигсез. Аі іЬе зате ііт е , іЬе
йіґґегепсе Ьеітеееп іЬе аVе^аде аппиаї Vа1иез оґ
іЬе їосаї г^ег гипоґґ іп депегаї із іпзідпійсапі,
апй ґог Vе^у зЬаїїоте теаіег уеагз теаіег аVаі1аЬіїііу іп зерагаіе гедіопз йійегз Ьу тоге іЬап
ітеепіу іітез.
ТЬе гезоигсез оґ іЬе аVе^аде аппиаї іоіаї г^ег
гипоґР Vа^у ґгот 0.91 к т 3/уеаг іп іЬе АКС іо
54.4 к т 3/ уеаг іп іЬе КЬегзоп гедіоп. Аі іЬе зате
ііт е , іЬе т о з і е^иіррей теііЬ іЬе іоіаї гезоигсез
оґ іЬе г^ег Йоте іп іЬе гедіоп іп іЬе Ьазіп оґ іЬе
^піере^ К^ег, теЬісЬ ассогйіпд іо іЬе Vо1ите
оґ їосаї йгаіпаде аге ^иііе їоте-іпсоте. ТЬиз,
іЬе КЬегзоп гедіоп із іЬе їеазі зесигей атопд
аїї гедіопз іп іегтз оґ теаіег гезоигсез оґ їосаї
йгаіпаде, теЬіїе іЬе іоіаї гезоигсез оґ іЬе г^ег
Йоте, оп іЬе сопігагу, аге іЬе т о з і зесигей іп іЬе
соипігу. Іп т о з і гедіопз, іЬе Йоте оґ ігапзіі г^ег
Йотез зідпійсапіїу ехсеейз їосаї гезоигсез: ґгот

6 ііт е з (Мукоїа^ гедіоп) іо 350 ііт е з (КЬегзоп
гедіоп). ТЬе ехсерііоп із іЬе АКС, теЬеге іЬеге із
по паіигаї іпйих йие іо ііз Ьогйегз.
Іп аййіііоп, іі зЬоиїй Ье поіей іЬаі іЬе їотеег
рагі оґ іЬе ^апиЬе К^ег із їосаіей іп іЬе ехігете
зоиіЬ-теезі оґ Ойезза гедіоп, теііЬ ап аVе^аде
оґ 123 к т 3 оґ теаіег рег уеаг іп іЬе Кіїіа Мий
(тоиіЬ), апй 95.5 к т 3 іп а Vе^у зЬаїїоте теаіег
уеаг [7]. ТЬе ^апиЬе К^ег, теЬісЬ сап Ье йгатеп
іо изе іп Шгаіпе, із, ассогйіпд іо іЬе саїсиїаііопз оґ іЬе теаіег Ьаїапсе, 30-35 к т 3 [15]. Аі
ргезепі, іЬе ^апиЬе Ьаз а геїаі^еїу їітііей изе
іп Шгаіпе опїу іп Ойеза гедіоп.
О ^ есі^ е іпйісаіогз оґ іЬе паіигаї таіпіепапсе оґ іЬе іеггііогу Ьу теаіег гезоигсез аге
іЬе атоипі оґ іоіаї апй їосаї г^ег гипоґТ рег 1
к т 2 оґ агеа апй іЬе Vо1ите оґ їосаї апй іоіаї
гезоигсез рег іпЬаЬііапі (зресійс теаіег аVаі1аЬіїііу). ^аіа сЬагасіегігіпд іЬе зресійс зиррїу оґ
теаіег гезоигсез оґ іЬе г^ег гипоґТ оґ іЬе зоиіЬегп
гедіоп аге зЬотеп іп ТаЬїе 2.
ШіЬ ап аVе^аде зиррїу оґ Шгаіпе’з їосаї
їопд-іегт г^ег гипоґґ оґ аЬоиі 90.0 іЬоизапй
т 3/к т 2 ґог іЬе зоиіЬегп гедіопз, іЬе саїсиїаіей
Vа1ие оґ іЬіз іпйісаіог із 4.9-33.7 іЬоизапй т 3/уеаг
рег 1 к т 2. Іп а Vе^у зЬаїїоте уеаг, іЬе рютізіоп оґ їосаї г^ег гипоґР оґ 1 к т 2 оґ іЬе агеа із
гейисей іо 0.7-15.9 іЬоизапй т 3, апй ассогйіпд
іо ирйаіей йаіа оп гипоґР Vа1иез [16] йоез поі
ехсеей 0.32 іЬоизапй т 3 (КЬегзоп гедіоп) 8.89 іЬоизапй т 3 (АКС).
Моге зідпійсапі аге іЬе йійегепсез іп іЬе
Vа1иез оґ іЬе зресійс теаіег зиррїу оґ 1 к т 2 о£
іЬе агеа теііЬ аVе^аде аппиаї іоіаї г^ег гипоґР
^ е г а д е Vа1ие ґог Шгаіпе аЬоиі 150 іЬоизапй
т 3/уеаг): ґгот 33.7 іЬоизапй т 3/уеаг ґог іЬе
АКС іо аїтозі 1950.0 іЬоизапй т 3/уеаг ґог
2арогогЬуе гедіоп.

1. ^ а іе г гезоигсез оґ ІЬе ггуег Яо^ оґ ІЬе зоиіЬегп гедіоп оґ Ш гаіпе
^ аіег гезоигсез іп йіґґегепі Ьу теаіег сопіепі уеагз, к т 3/уеаг
Кедіоп
^оте теаіег
^опд-іе^т аппиаї аVе^аде
Ехігетеїу їоте теаіег
їосаї
іоіаї
їосаї
іоіаї
їосаї
іоіаї
0,91
0,91
0,65
0,65
0,43
0,43
АКС
0,91
0,91
0,53
0,53
0,24
0,24
0,62
53.0
0,30
42,8
0,13
33,1
2арогігЬгЬуа
54.0
0,44
41,6
0,23
30,0
0,57
4,0
0,33
2,78
0,16
1,71
Муко1аІV
4,14
0,23
2,72
0,08
1,61
0,35
12,9
0,17
10,1
0,076
7,41
Ойеза
12,8
0,25
9,45
0,12
6,70
0,14
54.4
0,06
42,8
0,02
32.0
КЬегзопзка
54.5
0,07
41,7
0,009
30.0
Моїе*: 1. Іп іЬе питегаіог уаїие із діуеп Ьу іЬе йаіа [15], іп іЬе йепотіпаіог - ассогйіпд іо іЬе ирйаіей аззеззтепі [16].
2. ТЬе уаїие оґ іЬе гипоґґ ґог Ойеза гедіоп із діуеп ехсері іЬе теаіегз оґ іЬе БапиЬе Кіуег.
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2. 8ресійс ^ аіег зиррїу оґ ІЬе зоиіЬегп ге§іоп оґ Ш т а т е
Кедіоп
ТЬе рориїаііоп
Р і^ ізіоп оґ г^ег гипоґґ ґог 1 регзоп, іЬз т 3/уеаг1)
^ т ^ з іг а !^
аз оґ
^опд-іе^т аппиаї
Ехігетеїу їоте теаіег
^оте теаіег уеаг
гедіоп,
01.01.2016,
уеаг
аVе^аде уеаг
аиіопотоиз
іЬоизапй
їосаї
іоіаї
їосаї
іоіаї
їосаї
іоіаї
гериЬїіс)
реорїе
0,38
0,38
0,28
0,28
0,18
0,18
2354,52
АКС
0,38
0,38
0,22
0,22
0,10
0,10
0,35
30,22
0,17
24,40
0,07
18,88
1753,6
2арогігЬгЬуа
30,79
0,25
23,72
0,13
17,11
0,49
3,45
0,28
2,40
0,14
1,48
1158,2
Мукоїа^
3,57
0,20
2,35
0,07
1,39
0,15
5,40
0,07
4,22
0,03
3,10
2390,3
Ойеза
5,35
0,10
3,95
0,05
2,80
0,13
51,20
0,06
40,29
0,02
30,12
КЬегзоп
1062,4
51,30
0,07
39,25
0,01
28,24
Моїе*: 1. Іп іЬе питегаіог уа1ие із ^ е п Ьу іЬе йаіа [15], іп іЬе йепотіпаіог - ассогйіпд іо іЬе ирйаіей аззеззтепі [16].
2. Аз оґ 01.04.2014
Ассогйіпд іо іЬе зіге оґ іЬе зресійс рориїа- іепй іо іЬе ^піезіе^ апй ^апиЬе г^егз, ЬаVе
ііоп р і^ ізіоп теііЬ їосаї теаіег гезоигсез (0.13 зідпійсапі теаіег зиррїіез. ТЬе зат е аррїіез іо
0.49 іЬоизапй т 3 рег іпЬаЬііапі іп іЬе аVе^аде іЬе 2арогогЬуе апй КЬегзоп гедіопз, теЬеге іЬе
рег уеаг), аїї гедіопз аге сЬагасіегігей Ьу іЬе т о з і зесиге г^егз аге ай)асепі іо іЬе ^пір^о
сїаззійсаііоп оґ іЬе ЦК Есопотіс С оттіззіоп
К^ег апй іЬе КакЬоVка Кезе^оіг.
^ аіег гезоигсез оґ іЬе г^ег гипоґґ йіґґег
ґог Еигоре (ЕСЕ) аз саіазігорЬісаїїу їоте теаіег
зиррїіей опез (їезз іЬап 1 іЬоизапй т 3/уеаг рег поі опїу іп ^иапіііу Ьиі аїзо іп ^иа1ііу. Рог
регзоп). Іп Vе^у зЬаїїоте уеагз рег сарііа, ґгот
зигґасе теаіегз оґ зоиіЬегп Шгаіпе, іп т о з і
20-30 т 3/уеаг (КЬегзоп, Ойезза гедіопз) іо
сазез гопаїїу сЬагасіегізііс із паіигаїїу ЬідЬ
140-180 т 3/уеаг (Мукоїа^ гедіоп, АКС) отеп сопіепі оґ теаіег йіззо^ей іп заїіз (тіпегаїігаііоп). ^отее^ Vа1иез оґ зиґасе теаіег тіпегтеаіег гезоигсез. Аі іЬе зате ііт е , іЬе ргезепсе
оґ а іепйепсу іотеагйз а регтапепі гейисііоп о£ аїігаііоп аге оЬзе^ей іп іЬе ^пір^о г^ег
іЬе рориїаііоп 1ІVІпд іп іЬе зоиіЬегп гедіопз йоез Ьазіп, іЬе ЬідЬезі (аЬоVе 1,5-2,0 д /й т 3) поі зідпійсапіїу айесі іЬе і т р і ^ е т е ^ оґ іЬе іп іЬе г^егз оґ іЬе А20V 8еа апй іЬе Вїаск 8еа.
зііиаііоп теііЬ гедагй іо іЬе р і^ ізіоп оґ ііз їіґе
Іп аййіііоп, топііогіпд йаіа оп зиґасе теаіег
теііЬ їосаї теаіег гезоигсез.
апй ^иа1ііу оґ іггідаііоп теаіег таіпіаіпей Ьу іЬе
ТЬе зресійс зесигііу оґ іЬе іоіаї гезоигсез о£ теаіег тападетеп і огдапігаііопз оґ іЬе 8іаіе
іЬе г^ег гипоґґ теііЬіп іЬе гедіопз гапдез ґгот
Адепсу оґ ^ аіег 8иррїу оґ Шгаіпе апй оіЬег
0.4 іо 51.2 іЬоизапй т 3 рег сарііа іп іЬе аVе^аде епVІ^оптепіа1 топііогіпд епііііез зЬоте іЬаі
рег уеаг теаіег апй ґгот 0.2 іо 30.1 іЬоизапй т 3 іп зідпійсапі агеаз іп аїї гедіопз, іЬеіг роїїирег іпЬаЬііапі - іп а Vе^у зЬаїїоте теаіег уеаг.
ііоп із п е д а і^ їу іпйиепсей Ьу іЬе ^иа1ііу оґ
ТЬиз, іЬе зоиіЬегп гедіоп оґ Шгаіпе із сЬаг- зигґасе теаіег, гезиїііпд іп а йеіегіогаііоп оґ іЬе
асіегігей Ьу саіазігорЬісаїїу їоте їосаї теаіег роззіЬіїііу оґ изіпд іЬезе теаіег, іп рагіісиїаг ґог
гезоигсез зиррїу оґ г^ег гипоґґ рег сарііа апй йгіпкіпд теаіег зиррїу, іггідаііоп оґ їапйз, еіс.
йіґґегепі зесигііу (ґгот саіазігорЬісаїїу їоте іо
ТЬе іоіаї гезоигсе роіепііаї оґ дгоипйтеаіег,
ЬідЬ) - ґог іЬе іоіаї гезоигсез оґ г^ег гипоґґ.
іЬаі із, іЬеіг ргейісіей гезоигсез (ОРК) іп іЬе зоиіЬ
Іі
із песеззагу іо поіе іЬе іеггііогіаї Ьеіег- оґ Шгаіпе, із 3.28 к т 3/уеаг, ог 9000.6 іЬоизапй
одепеііу оґ іЬе р і^ ізіо п оґ зиґасе теаіег апй т 3/йау, іпсїийіпд тіпегаїігаііоп іо 1.5 д /й т 3 2.73 к т 3/уеаг, ог 7473.6 іЬоизапй т 3/йау.
теііЬіп сегіаіп агеаз. ТЬиз, іЬе їеазі зесиге
ТЬе іоіаї ехрїогей дгоипйтеаіег ехрїоііаііоп
зигґасе їосаї теаіег гезоигсез аге іЬе йізігісіз
гезе^ез (ЕОЕК) поте атоипі іо 1.09 к т 3/уеаг
їосаіей іп іЬе зоиіЬегп рагі оґ іЬе М укокущ
Ойеза, КЬегзоп гедіопз апй іп іЬе погіЬегп (2987.8 іЬоизапй т 3/йау), ог 32.2% оґ іЬе ОРК
апй сепігаї рагіз оґ іЬе Рїаіп Сгітеа, теЬеге іЬе
[17].
аVе^аде тиїіі-уеаг Йоте оґ іЬе г^егз із їезз іЬап
Іп айтіпізі^аіІVе іегтз, т о з і оґ іЬе ОРК (тоге
0.2 1/з рег к т 2. ТЬе погіЬегп апй сепігаї рагіз оґ іЬап 55%) аге сопсепігаіей іп КЬегзоп гедіоп,
іЬе Ойезза гедіоп аге сЬагасіегігей Ьу їітііей
теЬеге рег сарііа ассоипіей ґог 4.68 т 3/йау
теаіег зиррїіез, теЬіїе іЬе зоиіЬ апй теезі, теЬісЬ ог 1.7 іЬоизапй т 3/уеаг, теЬіїе іЬе зтаїїезі іп
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Ойеза гедіоп теііЬ зресійс ргоуізіоп оґ ОРК
0.3 т 3/йау рег опе гезійепі.
ТЬе їагдезі питЬег оґ ехрїогей апй арргоуей
ЕОЕК із їосаіей іп іЬе АКС апй КЬегзоп гедіоп,
теііЬ іЬе ЬідЬезі регсепіаде оґ гезеагсЬ оґ ОРК
(оуег 90%), теЬіїе іп 2арогігЬгЬуа, Мукоіауіу,
КЬегзоп гедіопз, іЬе ргоргіаіепезз оґ ОРК із поі
тоге іЬап 19%.
Шйегдгоипй теаіег іп іЬе зоиіЬегп гедіопз, іп
ііз ^иаЬіу, іп Іагде агеаз, йоез поі т е е і іЬе погтз
ґог теаіег зирріу зоигсез, теЬісЬ із геІаіей ЬоіЬ
іо іЬе паіигаї сопйіііопз оґ іЬеіг ґогтаііоп, апй
іо іЬе апіЬгородепіс роІІиііоп, аз тееІІ аз іо іЬе
йерїеііоп оґ дгоипйтеаіег. Іп гесепі уеагз, іп еасЬ
оґ іЬе зоиіЬегп гедіопз, іЬеге аге 10 іо 40 таіп
ґосі оґ дгоипйтеаіег роІІиііоп.
ТЬе гезиїіз оґ депегаїігаііоп оґ йаіа оп іЬе
ауаіїаЬіїііу оґ зигґасе апй ипйегдгоипй теаіегз
оґ йіґґегепі ^иа1ііу іп іЬе зоиіЬегп гедіопз оґ
Шгаіпе, іЬеіг зресійс уаїиез (рег ипіі агеа апй
опе іпЬаЬііапі), йізігіЬиііоп оґ іЬеіг изе Ьу зерагаіе іпйизігіез апй йігесііопз Ьесате іЬе Ьазіз ґог
ійепііґуіпд сегіаіп іурез оґ ауаіїаЬіїііу оґ теаіег
гезоигсез апй зіаіе оґ теаіег изе.

Ву іЬе паіиге оґ іЬе паіигаї зиррїу оґ їосаї
апй депегаї теаіег гезоигсез (Рід. 1), іЬе АКС,
Мукоїауіу, апй Ойезза гедіопз сап Ье аіігіЬиіей іо іЬе роогїу зиррїіей, апй 2арогігЬгЬуа
апй КЬегзоп - іо зиґйсіепіїу теаіег-йерепйепі.
Оіуеп іЬе йіґґегепііаііоп оґ ауаіїаЬіїііу оґ теаіег
гезоигсез, теЬісЬ аге ґогтей йігесіїу іп іЬе гедіоп,
апй іЬеіг іоіаї ^иапіііу іакіпд іпіо ассоипі іЬе Йоте
оґ ігапзіі теаіегз, іЬе ґоїїотеіпд зиЬіурез оґ теаіег
ауаіїаЬіїііу аге йізііпдиізЬей: саіазігорЬісаїїу їоте
іп іегтз оґ їосаї апй іоіаї теаіег гезоигсез; саіазігорЬісаїїу їоте іп їосаї апй тойегаіе (іпіегтейіаіе - ассогйіпд іо іЬе Ц № СЕ сїаззійсаііоп) ґог
іоіаї теаіег гезоигсез; саіазігорЬісаїїу їоте іп їосаї
апй ЬідЬ іп іоіаї теаіег гезоигсез.
ТЬе йгзі оґ іЬе зиЬіурез із сЬагасіегізііс ґог
іЬе АКС, теЬеге іЬе гезоигсез оґ ЬоіЬ зигґасе
апй ипйегдгоипй теаіегз аге іпзідпійсапі, апй іЬе
іпйоте ґгот оіЬег гедіопз Ьу іЬе гіуег пеітеогк із
аЬзепі. ТЬе зесопй зиЬіуре іпсїийез Мукоїауіу
апй Ойезза гедіопз, іґ уои йо поі іаке іпіо
ассоипі іЬе ігапзіі Йоте оґ іЬе ^апиЬе Кіуег.
ОіЬегтеізе, Ойезза гедіоп, аз тееїї аз КЬегзоп апй
2арогогЬуе гедіопз, Ьеїопдз іо іЬе іЬігй зиЬіуре.
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Гід. 1. Туріпд оґ ІЬе зоиіЬегп гедіоп оґ Ш т а т е іп Іе гт з оґ ^ аіег гезоигсез:
1.2 - депегаїр^оVізіоп: 1-роогІу зиррїіеії; 2-епоидИ м>аґег зиррїу; 3-6 - іїі//егепіїаґеії зесигііу:
3-са(аз(горИісаПу їом> іп їосаї апії (о(аї м>аґег гезоигсез; 4 із са(аз(горИісаПу їом> іп їосаї апії
тоіїегаґе іп (егтз о/(о(аї м>аґег гезоигсез; 5- са(аз(горИісаПу їом> іп ґИе їосаї апії тоіїегаґе
(ехсері ґИе ^апиЬе Кгіег) апії ИідИ (/гот ґИе ^апиЬ е Кгіег) іп (о(аї м>аґег гезоигсез;
6- са(аз(горИісаПу їом> іп їосаї апії ИідИ іп (о(аї м>аґег гезоигсез

ВОДНІ РЕСУРСИ
ТЬе гезиїіз оґ іуріпд іезііґу іо іЬе депегаї
їоте зиррїу оґ аїї гедіопз теііЬ іЬеіг отеп теаіег
гезоигсез, іЬе пеей ґог аіігасііпд іо іЬе изе оґ
ігапзіі теаіегз, іпсїийіпд іЬеіг гейізігіЬиііоп
теііЬіп а сегіаіп гедіоп ог гіуег Ьазіп, аз тееїї аз
іЬе пеей ґог ігапзґег ґгот апоіЬег гедіоп, іЬе
Ьазіп іп іЬе аЬзепсе оґ іпйоте оґ теаіег ґгот іЬе
оиізійе (іп іЬе АКС).
ТЬе зігисіиге оґ тойегп теаіег изе іп а
гедіопаї зесііоп із сЬагасіегігей Ьу іЬе ґоїїотеіпд
іурез: ргейотіпапі изе оґ теаіег ґог ргойисііоп
пеейз (сЬагасіегізііс оґ 2арогігЬгЬуа, іпйизігіаїігей агеа); іЬе ргейотіпапі изе оґ іггідаііоп
(КЬегзоп гедіоп апй іЬе АКС-іо ііз аппехаііоп
оґ Киззіа), аз тееїї аз т іх ей изе, іп рагіісиїаг, ґог
іЬе есопотіс, йгіпкіпд апй ргойисііоп пеейз апй
іггідаііоп (Ойеза апй Мукоїаіу гедіопз).
ТЬе езіітаііоп оґ йізргорогііоп іп іЬе зузіет
оґ теаіег изе, регґогтей Ьу сотрагіпд іЬе паіигаї
теаіег гезоигсе роіепііаї апй іЬе пеейз оґ іЬе
іпйизігіез апй рориїаііоп іп зерагаіе іеггііогіаї
ипііз, іпйісаіез а зідпійсапі ітЬаїапсе іп іЬе
йетапй ґог теаіег (сиггепі уоїитез оґ теаіег
аЬзігасііоп) апй іЬе ауаіїаЬіїііу оґ отеп теаіег
гезоигсез іп аїї зоиіЬегп гедіопз. ТЬе ЬідЬ їеуеї
оґ теаіег изе іпіепзііу оп іЬе іпйісаіог оґ іЬе
йізргорогііоп оґ іЬе їаііег (ґгот ехсеззіуе іо
саіазігорЬіс) іпйісаіез іЬе пеей іо аіігасі зідпіґісапі атоипіз оґ аййіііопаї гезоигсез оґ ігапзіі
Йоте ґог теаіег пеейз оґ іЬе рориїаііоп апй зесіогз
оґ іЬе есопоту.
ТЬе ргоЬїет оґ ргоуійіпд теаіег іо іЬе
зоиіЬегп гедіоп теаз їагдеїу зоїуей Ьу асситиїаііпд іЬе ^пірго Кіуег теаіег іп гезегуоігз, йгзі оґ
аїї КакЬоузку, теііЬ зиЬзе^иепі ігапзрогіаііоп Ьу
сЬаппеїз апй теаіег рірез: ^гіЬ -С гітеап, Маіп
КакЬоузку, ^пірго-Iпди1еіз, апй оіЬегз. ТЬиз.
іЬе зесигііу оґ іЬе Сгітеа, КЬегзоп, 2арогогЬуе
апй Мукоїаіу гедіопз теаз гаізей зеуегаї іітез.
Нотееуег, іп гесепі йесайез, йие іо іЬе есопотіс
сгізіз апй сегіаіп зосіаї сЬапдез, теаіег сопзитрііоп Ьаз йесїіпей зідпійсапіїу, езресіаїїу іп
іпйизігу апй адгісиїіиге. Нотееуег, іЬіз зііиаііоп
іп іЬе зігаіедіс рїап сап Ье сопзійегей, теііЬ зот е
аззитрііоп, іетрогагу.
ТЬе сиггепі зіаіе оґ асіиаї теаіег зиррїу іп
іЬе зоиіЬегп гедіоп із сЬагасіегігей Ьу іЬе изе
оґ таіпїу зигґасе теаіег зоигсез, теЬозе зіаіе
із сопзіапіїу йеіегіогаііпд, іЬе ргезепсе оґ а
зідпійсапі питЬег оґ зеііїетепіз, іпЬаЬііапіз
оґ теЬісЬ изе ітрогіей ог тееїї теаіег, теЬісЬ із
гаіЬег уиїпегаЬїе іо роїїиііоп, іЬаі із, їоте їеуеїз
оґ ассезз іо йгіпкіпд теаіег.
ТЬе зіийу оґ іЬе їеуеї оґ ргозресііуе теаіег
ауаіїаЬіїііу іп іЬе гедіоп пеейз іо Ье йеіегтіпей
Ьу теаіег йетапй ґог а сегіаіп ііт е регзресііуе,
оррогіипіііез апй теауз оґ іЬеіг заіізґасііоп. ТЬе
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^изіійсаііоп оґ іЬе пеейз оґ іЬе айтіпізігаііуе
ипііз оґ іЬе гедіоп іп теаіег гезоигсез зЬоиїй Ье
Ьазей оп ґогесазі йаіа оп іЬеіг зосіоесопотіс
йеуеїортепі, іакіпд іпіо ассоипі сїітаіе сЬапде
апй іЬе пеей ґог Шгаіпе іо ґиїйїї ііз с о т т ііт е п і іо асЬіеуе іЬе зо-саїїей теаіег зизіаіпаЬїе
йеуеїортепі доаї, ргітагіїу іп іегтз оґ епзигіпд
ипіуегзаї ассезз іо заґе йгіпкіпд теаіег.
Іі
зЬоиїй Ье поіей іЬаі гедіопаї тапіґезіаііопз оґ сїітаіе сЬапде Ьауе їей іо а зідпійсапі
іпсгеазе іп іЬе йейсіі оґ паіигаї тоізіиге зиррїу
апй, аз а сопзе^иепсе, іЬе йгупезз оґ іЬе сїітаіе
іп іЬе зоиіЬегп гедіопз оґ Шгаіпе. Аз а гезиїі,
йгу їапй іп іЬе КЬегзоп гедіоп апй іЬе АКС із
8 уеагз оиі оґ 10, апй іп Ойеза, Мукоїаіу апй
2арогогЬуе гедіопз еуегу зесопй уеаг [18]. ТЬе
іпсгеазе іп іЬе йейсіі оґ теаіег зиррїу їеайз іо іЬе
пеей іо іпсгеазе іггідаііоп агеаз іп іЬе зоиіЬ оґ
Шгаіпе, апй іЬе іЬгеаі оґ гейисіпд гіуег гипоґґ
сап їеай іо а зідпійсапі гізк оґ ітрїетеп ііпд іЬіз
іесЬпоїодісаї ргосезз оґ сиїііуаііпд сгорз оп іггідаіей їапйз.
Сиггепі ігепйз іп теаіег изе зиддезі іЬаі іЬе
дготеіЬ оґ теаіег пеейз іп іЬе зоиіЬегп гедіопз
теіїї Ье йие, йгзі оґ аїї, іо іЬе пеей іо ргоуійе
рориїаііоп теііЬ ^иа1ііу йгіпкіпд теаіег, іЬе ргозресі оґ гепетеаї апй йеуеїортепі оґ іггідаііоп.
Ап апаїузіз оґ іЬе сиггепі зіаіе оґ изе оґ іггіда
ііоп апй іЬе роззіЬіїііу оґ ігапзґогтіпд Шгаіпе
іпіо а дїоЬаї ґоой йопог, теЬісЬ із ітроззіЬїе
теііЬоиі іЬе дготеіЬ оґ іЬе гоїе оґ іггідаіей адгі
сиїіиге, зиддезіз іЬаі іЬе ехрапзіоп оґ іЬе агеа
оґ іггідаіей їапй ґог іЬе дготеіЬ оґ погтз оґ теаіег
йетапй ґог сгорз [18-20] ге^иігез іЬе аіігасііоп
оґ аййіііопаї теаіег гезоигсез іо іпсгеазе теаіег
ауаіїаЬіїііу оґ ауаіїаЬїе іггідаііоп зузіетз апй
епзигіпд іЬе ґипсііопіпд оґ пете опез.
Езіітаііоп оґ роззіЬїе уоїитез оґ зеїесііоп оґ
іоіаї гепетеаЬїе теаіег гезоигсез теііЬіп іпйіуійиаї
гедіопз теііЬоиі а іЬгеаі іо іЬе епуігоптепіаї
апй гезоигсе іпіепзііу оґ іЬе теаіег гедіте (їоте
їеуеї 10-20%, регтіззіЬїе - ир іо 30%) іпйісаіез
а зідпійсапі зЬогіаде оґ отеп апй іоіаї теаіег
гезоигсез іп іЬе АКС, теЬісЬ теаз соуегей Ьу
іЬе ассоипі оґ іЬе зиррїу оґ ^пірго теаіег Ьу іЬе
^ гіЬ -С гітеап сЬаппеї, аз тееїї аз іЬе роззіЬіїііу
оґ іепзіопз іп іЬе Мукоїауіу апй Ойезза гедіоп
іп іЬе еуепі оґ ап іпсгеазе іп теаіег затрїіпд, апй
ґог а уегу зЬаїїоте теаіег уеагз, іЬе ргасіісаї ехізіепсе оґ зисЬ іепзіопз ( ТаЬїе 3).
Такіпд іпіо ассоипі іЬе паіигаї теаіег зиррїу,
аз тееїї аз іЬе ехізііпд теаіег тападетеп і апй
гесїатаііоп сотрїех, сгеаіей іп іЬе КЬегзоп апй
2арогігЬгЬіа гедіопз, іі сап Ье агдией іЬаі зиґй
сіепіїу їагде атоипіз оґ зигґасе теаіегз, ргітагіїу
іЬе ^пірго гіуег, асситиїаіе іп іЬе КакЬоука
Кезегуоіг, ґгот теЬісЬ сап Ье зиррїіей Ьу а
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Кедіоп
(айтіпізігаііуе
гедіоп,
аиіопотоиз
гериЬїіс)
Крим
Запорізька
Миколаївська

Одеська

3. ^ейсіепсу оґ -теаіег гезоигсез апй зоигсез оґ ііз соVе^аде
Сиггепі
Есоїодісаїїу т а х іт и т
Тоіаї теаіег гезоигсез,
регтіззіЬїе теаіег
йетапй
к т 3/уеаг
теііЬйгатеаї, к т 3/уеаг *)
іп теаіег
(ауегаде
теііЬйгатеаї
^опд-іегт Ехігетеїу
^опд-іегт
Ехігетеїу
ґгот теаіег
їоте теаіег
їоте теаіег
аппиаї
аппиаї
Ьойіез),
ауегаде
уеаг
ауегаде
уеаг
к т 3/ уеаг
0,91
0,43
0,18/0,27
0,10/0,13
1,7
53,41
33,51
10,7/16,0
6,7/10,0
1,5
4,6

2,31

0,92/1,38

0,46/0,70

0,4

13,00

7,50

2,60/3,90

1,50/2,25

1,5

55,00
32,60
11,0/16,50
6,52/9,80
Херсонська
Моїе. *) Аі іЬе гаіе оґ 20% (пишегаіог) апй 30% (йепошіпаіог) оґ гепетеаЬїе гезоигсез.
пеітеогк оґ сЬаппеїз іо іггідаііоп зузіетз іЬезе
агеаз апй іо заіізґу іЬе ЬоизеЬоїй’з йгіпкіпд
пеейз, апй ргоуійе ап оррогіипііу іо ргоуійе ап
ассеріаЬїе їеуеї оґ асіиаї теаіег зиррїу ґог іггі
даіей агеаз Ьу 225.0 апй 140.0 іЬоизапй Ьесіагез
Ассогйіпдїу, іЬе таіпїу іп іЬе агеа оґ іЬе NСС
апй МКС аз ргоуійей [18].
Іп йеіегтіпіпд іЬе песеззагу уоїитез оґ теаіег
гезоигсез ґог Ойеза апй Мукоїауіу гедіопз, йгзі
оґ аїї, іЬе пеейз оґ іЬе рориїаііоп іп йгіпкіпд
теаіег апй запііагу ге^иігетепіз зЬоиїй Ье іакеп
іпіо ассоипі; іп іЬе зесопй рїасе, адгісиїіигаї
теаіег зиррїу аз а диагапіог оґ ґоой зесигііу оґ
іЬе соипігу апй ііз зерагаіе гедіопз зЬоиїй Ье
сопзійегей аз а ргіогііу.
Сиггепіїу, соттегсіаї теаіег зиррїу оґ їагде
зеііїетепіз оґ Ойезза гедіоп із саггіей оиі изіпд
теаіег рірез ґгот зигґасе зоигсез. ТЬе уазі
та^огііу оґ оіЬег зеііїетепіз гесеіуе теаіег ґгот
ипйегдгоипй зоигсез. Іп тоге іЬап 160 зеііїетепіз, іпЬаЬііапіз изе ітрогіей теаіег, іЬаі із,
іЬеу ргасіісаїїу йо поі Ьауе ассезз іо ^иа1ііу
йгіпкіпд теаіег, ассогйіпд іо іЬе ЦК йейпіііоп оґ
теаіег апй запііаііоп гідЬіз.
Іп Мукоїауіу гедіоп, теаіег зиррїіез ґгот йуе
сіііез, іпсїийіпд іЬе гедіопаї сепіег, аге саггіей
оиі ґгот зигґасе зоигсез (іЬе ^піерег, ЗоиіЬегп
Вид, Іпдиї, апй Зіпуик гіуегз). ТЬе та^огііу оґ
гигаї зеііїетепіз апй йізігісі сепіегз оґ іЬе гедіоп
ґог йгіпкіпд пеейз сопзите дгоипйтеаіег, зоте
оґ іЬ ет изе ітрогіей теаіег.
Вазей оп іЬе питЬег оґ ехізііпд рориїа
ііоп оґ гедіопз, іпсї. игЬап апй гигаї, теЬісЬ
із (аз оґ 01.01.2016), гезресііуеїу 790.6 апй
367.6 іЬоизапй реорїе. (Мукоїаіу гедіоп) апй
1597.0 апй 792.9 іЬоизапй реорїе. (Ойеза

ТЬе зоигсе
оґ теаіег
йейсіі
соуегіпд

КСС
^піерег
Кіуег
^апиЬе
Кіуег
^апиЬе
Кіуег

1,5

гедіоп), аз тееїї аз іЬе іепйепсу іо гейисе іі,
іЬе пеей ґог теаіег ґог ЬоизеЬоїй йгіпкіпд
теаіег зиррїу, іакіпд іпіо ассоипі зресійс
погтз оґ теаіег сопзитрііоп, теіїї Ье арргохіт а іеїу 100.0 апй 210.0 тіїїіо п т 3/уеаг аі
сиггепі уаїиез оґ 35.0 апй 100.0 т іїїіо п т 3,
гезресііуеїу. Кеїаііуеїу їоте уоїи тез оґ теаіег
изе ґог йгіпкіпд апй ЬоизеЬоїй ригрозез, теііЬ
а іепйепсу ґог іЬеіг ґигіЬег гейисііоп, аге оЬуіоизїу геїаіей іо іЬе їаск оґ ауаіїаЬіїііу (іпсїийіпд
есопотіс) оґ теаіег оґ арргоргіаіе ^иа1ііу
ґог іЬе та^огііу оґ іЬе рориїаііоп, аїіЬоидЬ
іЬіз із опе оґ іЬе оЬ)есііуез оґ іЬе Ргоіосої
оп ^ аіег апй НеаїіЬ іо іЬе Ш ііей Каііопз
Есопотіс С о т т іззіо п ґог Еигоре Сопуепііоп
оп іЬе Ргоіесііоп апй Ше оґ ТгапзЬоипйагу
^аіегсоигзез апй Іпіегпаііопаї ^акез апй іЬе
ЗизіаіпаЬїе ^еуе1ортепі Ооаї № 6 іо епзиге
ипіуегзаї е^иа1ііу о ґ ассезз іо заґе апй іпехрепзіуе йгіпкіпд теаіег іп ойез ґог аїї [21].
Іп оиг уіете, іЬе таіп дготеіЬ іп теаіег йетапй
іп іЬе т е й іи т іегт т а у Ье йие, йгзі оґ аїї, іо
іЬе гезіогаііоп апй йеуеїортепі оґ іггідаііоп
ЬоіЬ іп Ойезза апй іп Мукоїаіу гедіоп, теЬісЬ, іп
рагіісиїаг, ргоуійез а соггезропйіпд сопсері [18]
апй сопсеріиаї арргоасЬез іЬаі із іЬе Ьазіз оґ іЬе
Зігаіеду ґог іЬе гезіогаііоп апй йеуеїортепі оґ
іггідаііоп зузіетз іп Шгаіпе, теЬісЬ із сиггепіїу
ипйег йеуеїортепі теііЬ іЬе зиррогі оґ іЬе Шогїй
Вапк.
ТЬе Сопсері [18] ґог іггідаііоп геЬаЬіїііаііоп
апй йеуеїортепі із іо іпсгеазе іЬе агеа оґ іггідаііоп іп іЬе Ойезза гедіоп Ьу арргохітаіеїу
100 іЬоизапй Ьесіагез, апй іп Мукоїауіузка
(теііЬоиі іЬе Іпдиїеіз іггідаііоп зузіет) - Ьу
40 іЬоизапй Ьесіагез. Ассогйіпд іо іЬе Сопсері

ВОДНІ РЕСУРСИ
ґог іЬе ^еуе1ортепі оґ Місго-іггідаііоп іп
Шгаіпе Ьу 2020 [22], іЬе ргсуесіей агеаз оґ
йгір іггідаііоп оґ сгорз Ьу 2020 т а у атоипі іо
40.0-50.0 іЬоизапй Ьесіагез іп Ойезза гедіоп апй
24.0-30.0 іЬоизапй іопз. Ьа іп Мукоїаіу гедіоп
аі ргезепі аЬоиі 15,0 іЬоизапй Ьесіагез апй
8.0 іЬоизапй Ьесіагез, гезресііуеїу.
Сиггепіїу, іЬеге із а сегіаіп іепйепсу іо
іпсгеазе іЬе агеа оґ гісе сгорз йие іо іЬе ргезепсе
оґ зідпійсапі йетапй ґог іЬіз сгор ргойисііоп,
ЬоіЬ поте апй іп іЬе ґиіиге. Сопзе^иепі1у, тее сап
аззите іЬаі іЬе агеа оґ гісе оп ехізііпд зузіетз із
поі їезз іЬап 5.0 іЬоизапй Ьесіагез. Іп аййіііоп,
ассогйіпд іо ехрегіз’ езіітаіез оґ іЬе зресіаїізіз
оґ іЬе Кісе Іпзіііиіе оґ іЬе Каііопаї А сайету оґ
Зсіепсез, іЬе ехрейіепсу апй зідпійсапі ргозресіз ґог дготеіпд гісе оп зиЬзоії йгір іггідаііоп
іп іЬе агеаз оґ поі їезз іЬап 50,000 Ьесіагез іп
іЬе зоиіЬегп гедіопз, іп рагіісиїаг, іп Ойезза апй
Мукоїаіузка, аге теогіЬтеЬіїе. ТЬиз, тее сап ґосиз
оп іЬе сопзігисііоп оґ йгір іггідаііоп зузіетз ґог
гісе ир іо 30,000 Ьесіагез іп еасЬ оґ іЬезе агеаз. Іі
зЬоиїй Ье поіей іЬаі іЬе пеей іо іпсгеазе іЬе агеа
оґ гісе із соппесіей, атопд оіЬег іЬіпдз, теііЬ іЬе
їозз оґ а зідпійсапі рагі оґ іЬ ет іп соппесііоп
теііЬ іЬе аппехаііоп оґ іЬе АКС іо Киззіа.
Такіпд іпіо ассоипі іЬе теаіег ге^иігетепіз
оґ йійегепі сгорз ґог іггідаііоп Ьу зргіпкїіпд апй
ґог йгір іггідаііоп [19, 20], аз тееїї аз іЬе сиїііуаііоп оґ гісе аз йоойіпд, апй ґог іЬе йгорїеі
теіЬой, іЬе ге^иігей уоїите оґ теаіег іо зегуе
оп іггідаіей їапй сап Ье гоидЬїу езіітаіей іо Ье
аЬоиі 1000 тіїїіоп сиЬіс теіегз (Ойезза агеа)
апй аЬоиі 600 тіїїіоп т 3 (Мукоїауіу гедіоп), оґ
теЬісЬ 750.0 апй 500.0 тіїїіоп т 3 гезресііуеїу
аге изей ґог аййіііопаї іггідаііоп агеаз. ТЬиз,
ґог іЬе гезіогаііоп апй йеуеїортепі оґ іггідаііоп іп іЬе Ойеза апй Мукоїаіу гедіопз, іакіпд
іпіо ассоипі теаіег їоззез йигіпд ігапзрогіаііоп,
аі їеазі 1900 тіїїіоп сиЬіс теіегз оґ теаіег ґгот
зоигсез оиізійе іЬе ^пірго Кіуег із ге^иігей.
Такіпд іпіо ассоипі іЬе ргіогііу оґ ргоуійіпд
іЬе рориїаііоп оґ Ойезза апй Мукоїаіу гедіопз,
іпсїийіпд іЬозе теЬо изе ітрогіей теаіег, ЬідЬ
^иа1ііу йгіпкіпд теаіег, роог ^иа1ііу оґ т о з і
дгоипйтеаіег іп іЬе гедіоп, іі із ехрейіепі іо
аіігасі аййіііопаї теаіег гезоигсез ґог іггідаііоп,
іп оиг оріпіоп, изіпд іЬе теаіегз оґ іЬе ^апиЬе
Кіуег теЬозе ауегаде аппиаї Йоте із аі іЬе арех
оґ іЬе йеїіа (Кепі), аЬоиі 200.0 к т апй аЬоиі
125.0 к т 3 аїопд іЬе Кіїіа тоиіЬ (Ігтаії), апй іЬе
йгаіпаде оґ іЬе зЬаїїоте теаіег із а їтозі 130.0 к т 3
апй 95.0 к т 3, гезресііуеїу. ТЬе саріиге оґ а ґгасііоп оґ іЬіз теаіег теіїї таке іі роззіЬїе іо ґиїїу
ргоуійе іЬіз гедіоп.
Аі іЬе зате ііт е іі зЬоиїй Ье поіей іЬаі іЬе
ітргоуетепі оґ теаіег зиррїу оґ іЬе рориїаііоп оґ
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іЬе зоиіЬтеезіегп гедіоп оґ Ойезза гедіоп, теЬеге
іЬе гезоигсез оґ дгоипйтеаіег оґ йгіпкіпд ^иа1ііу
аге еііЬег іпзідпійсапі ог аЬзепі, сап аїзо Ье
асЬіеуей іЬгоидЬ іЬе изе оґ зідпійсапі гезоигсез
оґ йгіпкіпд дгоипйтеаіег оґ іЬе а^иіґег іп іЬе аїїиуіаї йерозііз оґ іЬе ^апиЬе Кіуег, теЬісЬ ге^иігез
іЬе соттіззіопіпд оґ іЬе ехрїогей ^апиЬе
йерозііз (Кепі йізігісі). ТЬіз ге^иігез зідпійсапі
сарііаї іпуезітепіз, зо іЬе зоїиііоп оґ іЬіз іззие
із роззіЬїе опїу аі іЬе зіаіе їеуеї.
Іп оиг оріпіоп, іі теоиїй Ье йезігаЬїе ґог
іЬе ^апиЬе теаіег іо ргоуійе іЬе зоиіЬтеезіегп
їотеїапй агеаз оґ іЬе Ойезза гедіоп ґог іЬе гезіогаііоп апй йеуеїортепі оґ зо-саїїей зтаїї (їосаї)
іггідаііоп, йгзі оґ аїї йгірріпд. Іп іЬіз сазе, іЬе
ехрейіепсу апй ґеазіЬіїііу оґ зисЬ ргсуесіз,
аз тееїї аз іесЬпісаї зоїиііопз ґог іЬе зиррїу оґ
теаіег ґгот іЬе ^апиЬе Кіуег, зЬоиїй Ье соогйіпаіей теііЬ іЬе оррогіипііу іо епзиге іЬе геіигп
оп іпсиггей созіз апй ассеріаЬїе теаіег созіз.
^ аіег зиррїу іо іЬе ехізііпд іггідаііоп зузіетз оґ
іЬе агеа сап Ье саггіей оиі Ьу сїозей їагде теаіег
ріреїіпез.
Такіпд іпіо ассоипі іЬе ргеуіоиз ехрегіепсе
оґ йеуеїоріпд а ргсуесі ґог іЬе сопзігисііоп оґ
іЬе ^апиЬе-^перг теаіег тап ад етеп і сотр їех
апй ііз рагііаї ітрїетеп іаііоп [23-25], іЬе
йпаї йесізіоп оп іЬе роззіЬіїііу оґ ігапзґеггіпд
іЬе ^апиЬе Кіуег йгаіпаде іо іЬе їезз-ґауогей
гедіопз, діуеп іЬе іесЬпісаї йіґйсиїііез оґ ітр їетепііпд зисЬ а ргсуесі, іп рагіісиїаг гедагйіпд
іЬе теіЬойз оґ ігапзрогіаііоп апй асситиїаііоп
оґ теаіег, іакіпд іпіо ассоипі аїзо іЬе атЬідиііу
оґ іЬе ітр асі оґ зисЬ а їагде-зсаїе еуепі оп іЬе
зіаіе оґ іЬе епуігоптепі, іЬе ігапзЬоипйагу
зіаіиз оґ іЬе ^апиЬе Кіуег Вазіп, опїу айег
а їепдіЬу сотргеЬепзіуе сотр їех х гезеагсЬ
оп есоїодісаї, зосіаї апй ґеазіЬіїііу зіийу апй
йізсиззіоп Ьу ііз риЬїіс.
Сопсіизіопз. Опе оґ іЬе теауз оґ зоїуіпд іЬе
ргоЬїет оґ ргоуійіпд іЬе рориїаііоп апй зесіогз
оґ іЬе есопоту, йгзі оґ аїї, теііЬ адгісиїіигаї,
ассеззіЬїе теаіег оґ іЬе песеззагу ^иа1ііу апй а
гайісаї ітргоуетепі оґ іЬе теаіег апй есоїодісаї
зііиаііоп іп іЬе зоиіЬегп гедіоп оґ Шгаіпе, іп
рагіісиїаг іп Ойезза гедіоп, іп іЬе сопйіііопз оґ
іЬе іпсгеазе оґ агій сїітаіе, йерїеііоп апй роїїиііоп оґ їосаї теаіег Ьойіез із іЬе іпуоїуетепі іп
іЬе изе оґ іЬе ^апиЬе Кіуег.
ОЬїідаіогу теазигез ґог іЬе ітрїетепіаііоп
оґ іЬе ійеа оґ есоїодісаїїу заґе апй есопотісаїїу ехрейіепі зиррїу оґ ^апиЬе теаіег ґог іггі
даііоп оґ йеїйз апй теаіег зиррїу іп зеііїетепіз
оґ йіґґегепі гедіопз оґ Ойезза апй, роззіЬїу,
Мукоїаіу гедіопз зЬоиїй Ье зисЬ:
йеіаіїей аззеззтепі оґ іЬе ауаіїаЬіїііу апй
пеейз оґ теаіег гезоигсез оґ гауопз, соттип іііез,
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еіс. іакіпд іпіо ассоипі геаї ргозресіз оґ йеуеїортепі оґ іггідаііоп, їіуезіоск Ьгеейіпд, роиїігу
ґагтіпд, еіс.;
- сопйисііпд сотрїех зсіепіійс гезеагсЬез оп
іЬе роззіЬїе сопзе^иепсез оґ іЬе ігапзґег оґ рагі
оґ іЬе ^апиЬе гіуег гипоґТ, ігапзґогтаііоп оґ ііз
^иа1ііу, еіс .;
- йеуеїортепі оґ іЬе ^ аіег Зиррїу ЗсЬете
(ЗсЬете) ґог ітргоуіпд іЬе теаіег зиррїу оґ
сегіаіп агеаз оґ Ойезза гедіоп Ьу іЬе теаіегз оґ
іЬе ^апиЬе Кіуег;
- йеуеїортепі оґ іЬе арргоргіаіе ґеазіЬіїііу
зіийу, ііз соогйіпаііоп теііЬ їосаї соттип іііез,
епуігоптепіаї огдапігаііопз;

- соогйіпаііоп оґ ргорозей теазигез, зисЬ
аз іпґгазігисіиге ргсуесіз, теііЬ іЬе ^апиЬе гіуег
Ьазіп тападетеп і рїап.
ТЬе ргорозей теазигез аге поі ехЬаизііуе
апй сап Ье зиррїетепіей апй зресійей, апй іЬеіг
геаїігаііоп ипйег іЬе сиггепі есопотіс сопйіііопз із а гаіЬег йіґйсиїі іазк, Ьиі опїу а дгайиаї
іпсгеазе іп іЬе уоїитез оґ теаіег гезоигсез іп
іЬе ^апиЬе Кіуег, іпсїийіпд іЬгоидЬ іЬе изе оґ
дгоипйтеаіег іп іЬе ^апиЬе йерозіі, теіїї аїїоте
іп іЬе ґиіиге іо сгеаіе ґауогаЬїе сопйіііопз ґог
іЬе їіґе оґ іЬе рориїаііоп, еґйсіепі изе оґ їапй,
ітргоуе іЬе теаіег-есоїодісаї апй зосіаї зііиаііоп
іп іЬе зоиіЬегп гедіоп оґ Шгаіпе.
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Рассмотреньї современньїй уровень обеспеченности юга Украиньї местньїми и транзитними
водними ресурсами, прогнозний территориальньїй и отраслевой дисбаланс между их наличием и потребностью, а также целесообразность и возможность повьш ения водообеспечен
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Стан і шляхи підвищення водозабезпечення південного регіону України
водними ресурсами річки Дунай
Розглянуто сучасний рівень забезпеченості півдня України місцевими і транзитними водними
ресурсами, прогнозний територіальний і галузевий дисбаланс між їх наявністю і потребою, а
також доцільність і можливість підвищення водозабезпеченості населення і галузей еконо
міки, водної безпеки регіону шляхом використання вод річки Дунай.

