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Список скорочень

 ВРД — Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту 
і Ради «Про встановлення рамок діяльності Спів-
товариства в галузі водної політики» від 23 жов-
тня 2000 року, відома як Водна рамкова директива

 ВРУ — Верховна Рада України

 ВКУ — Водний кодекс України

 ГДС — Гранично допустимий скид

 ДВА — Державне агентство водних ресурсів України 

 ДЕІ — Державна екологічна інспекція України

 Держгеонадра — Державна служба геології та надр України

 ЄС — Європейський Союз

 ІУРБ — Інтегроване управління річковим басейном

 КМУ — Кабінет Міністрів України 

 КУ — Конституція України 

 Мінприроди — Міністерство екології та природних ресурсів 
Україн и 

 МКЗД — Міжнародна комісія із захисту р. Дунай 

 МНС — Міністерство надзвичайних ситуацій України

 МОЗ — Міністерство охорони здоров’я України 

 ООН — Організація Об’єднаних Націй

 ПУРБ — Плани управління річковими басейнами 

 СЕС — Санітарно-епідеміологічна служба України 

 ЦГМ — Центр з гідрометеорології 
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Стале використання водних ресурсів — це таке їхнє використання, при яко-
му людське суспільство здатне існувати і забезпечувати своє процвітання 
впродовж періоду, який охоплює далеке майбутнє, не порушуючи цілісності 
гідрологічного циклу та залежних від нього екосистем.

Пітер Глейк, 1995 р.1

Вступ

З підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом2 дискусія 
про апроксимацію українського водного законодавства перейшла в 
практичну площину. Уже багато років обговорюється доцільність ре-
ального втілення в практику господарювання таких принципів Водної 
рамкової директиви, як басейнове управління водними ресурсами. 
Імплементація ж угоди про асоціацію передбачає цілісність, взаємоуз-
годженість і поступальність у питаннях впровадження всіх принципів 
ВРД в процесі апроксимації. 

Апроксимація до права ЄС  — це складне завдання, яке включає 
транспозицію вимог права ЄС у законодавство, створення необхідної 
інституційної системи імплементації, застосування і моніторингу та роз-
виток необхідної інфраструктури у державному і приватному секторах.

Виконання цього завдання вимагає скоординованих дій органів усіх 
рівнів, що встановлюють вимоги до процесів планування, моніторингу 
та звітування, передбачає організацію порівняльно‐правового аналізу 
законодавства і підготовку докладних планів апроксимації для різних 
секторів, визначення компетенції та відповідних завдань щодо різних 
джерел acquis права ЄС, забезпечення кадровими та фінансовими ре-
сурсами, організацію імплементації і застосування у державному та 
приватному секторах тощо3.

Автори даної публікації ставили за мету закцентувати увагу суспіль-
ства, уряду на тому, що є багато європейських стандартів чи, краще 

1 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/wwdr_
brochure_fi ttingpieces_ru.pdf

2 http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_
(body).pdf

3 Інституційні аспекти управління процесом апроксимації законодавства Украї-
ни до права ЄС., С. Вихрист
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сказати, принципів, що можуть бути імплементовані достатньо швидко 
і без значних фінансових затрат. Йдеться, перш за все, про принципи 
оцінки, управління та моніторингу водних ресурсів, принципи залучен-
ня всіх заінтересованих сторін до такого управління. 

Метою ВРД є забезпечення сталого використання водних ресурсів 
шляхом поступового зниження або повного усунення забруднення та 
інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. У ре-
зультаті досягнення цієї мети всі поверхневі і підземні водні об’єкти до-
сягають доброго статусу (екологічного і хімічного), всі штучні і значно 
змінені водні об’єкти досягають доброго екологічного потенціалу. Тоб-
то ВРД вимагає класифікації вод шляхом оцінки екологічного стану або 
їхнього екологічного потенціалу та хімічного стану. Чи є стан водойми 
добрим, слід визначати шляхом моніторингу та оцінки.4

Переліки показників якості для кожної категорії поверхневих вод 
розділені на три групи: біологічні складові, гідроморфологічні складові, 
пов’язані з біологічними; та хімічні і фізико-хімічні складові, пов’язані з 
біологічними. Це означає, що мережа з моніторингу поверхневих вод 
повинна бути здатна відстежувати різні якісні елементи і використову-
вати зібрані дані для оцінки відповідно до критеріїв, встановлених ВРД. 
Головною умовою при віднесенні водного об’єкта до того чи іншого 
класу є порівняння з референтними умовами, тобто такими, які могли б 
існувати за відсутності антропогенного впливу на нього.

У зв’язку з вищевказаними цілями розробка системи екологічної 
оцінки та класифікації для кожної категорії вод, удосконалення систем 
управління водогосподарською та водоохоронною діяльністю шляхом 
утворення басейнових рад є найбільш важливою з технічних частин 
ВРД, в тому числі і для України.

Розмитими залишаються принципи взаємодії басейнових управлінь 
з відповідними підрозділами Мінприроди та інших відомств, що знову 
ж створює нормативний вакуум для цілеспрямованої роботи з роз-
робки відповідних водогосподарських проектів, які кардинально змі-
нять функціональну спрямованість водокористування в цілому та його 
окремих форм. У працях Б. Данилишина, А. Яцика, М. Хвесика, В. Сташу-
ка, П. Гожика, С. Воронцова, О.Голуба та багатьох інших розглядаються 
підходи до зміни магістральної лінії формування системи управління 

4 «Добрий стан поверхневої води» означає стан, досягнутий масивом поверхне-
вої води, коди і екологічний, і хімічний стан є, принаймні, «добрими», ст. 2 ВРД
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водними ресурсами, механізму інтеграції органів управління водним 
господарством з іншими суб’єктами водних відносин, шляхів імплемен-
тації у вітчизняну практику позитивного зарубіжного досвіду управлін-
ня водними об’єктами.5

Станом на сьогодні водокористування в Україні здійснюється пе-
реважно нераціонально, непродуктивні витрати води збільшуються, 
об’єм придатних до використання водних ресурсів внаслідок забруд-
нення і виснаження зменшується. Практично всі поверхневі водні дже-
рела і ґрунтові води забруднені. За рівнем раціонального використання 
водних ресурсів та якості води Україна, за даними ЮНЕСКО, серед 122 
країн світу посідає 95 місце.6 Внутрішні водойми України представлені 
переважно річковими системами, густота яких становить 270 м на один 
квадратний кілометр території.7

Питне водопостачання України майже на 80 відсотків забезпечу-
ється використанням поверхневих вод. Екологічний стан поверхневих 
водних об’єктів і якість води в них є основними чинниками санітарного 
та епідемічного благополуччя населення. Водночас більшість водних 
об’єктів за ступенем забруднення віднесені до забруднених та дуже за-
бруднених.

Підземні води України в багатьох регіонах (Автономна Республіка 
Крим, Донбас, Придніпров’я) за своєю якістю не відповідають норма-
тивним вимогам до джерел водопостачання, що пов’язано передусім 
з антропогенним забрудненням. Особливе занепокоєння викликає 
стан водопостачання сільського населення, оскільки централізованим 
водопостачанням забезпечено лише 25 відсотків сільських населених 
пунктів України.

Забруднення води нітратами призводить до виникнення різнома-
нітних захворювань, зниження загальної резистентності організму і, як 
наслідок, до підвищення рівня загальної захворюваності, зокрема на 
інфекційні та онкологічні захворювання. Невідповідність якості питної 

5 Інституціональні передумови вдосконалення упраління водогосподарською 
та водоохоронною діяльністю. Голян В. А. 

6 A joint report by the twenty-three UN agencies concerned with fresh water.p. 140 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129726e.pdf

7 Афанасьєв Сергій Олександрович, ДК 574.5:57.017 (282) Структура біоти річко-
вих систем як показник їх екологічного стану.
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води нормативним вимогам є однією з причин поширення багатьох ін-
фекційних та неінфекційних хвороб.8

Все це обумовлює актуальність цієї публікації та нагальність здій-
снення конкретних кроків для досягнення стану доброї води в Україні 
шляхом прийняття в Україні низки законів та підзаконних нормативно-
правових актів, які врегулюють питання функціонування басейнових 
рад, закріпивши за ними конкретні функції, завдання та повноваження, 
визначать порядок їхнього утворення, затвердять типові положення 
про них, визначать плани управління річковими басейнами, змінять 
підходи до моніторингу стану вод та закріплять принцип «забруднювач 
платить».

РОЗДІЛ 1

Водна рамкова директива ЄС:
актуальність її положень для водного

менеджменту в Україні

Водні ресурси є однією з найбільш регульованих сфер законодавства 
ЄС про навколишнє середовище. Базуючись на необхідності фунда-
ментального перегляду законодавчої бази з метою розроблення нової 
політики ЄС у галузі використання водних ресурсів, а також на підставі 
проведених консультацій з широким колом спеціалістів, Європейська 
економічна комісія запропонувала нову рамкову директиву, яка отри-
мала назву Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради 
про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної по-
літики від 23 жовтня 2000 року (перед тим і надалі — Водна рамкова 
директива, ВРД). ВРД закріплює райони річкових басейнів, визначені 
не відповідно до адміністративних чи політичних кордонів, а згідно з 
межами річкового басейну як природного гідрографічного цілісного 
об’єкту. Управління кожним виділеним річковим басейном здійснюєть-
ся на основі Плану управління річковим басейном, який повинен міс-
тити аналіз стану басейну та чіткі механізми (програму заходів) для до-
сягнення у встановлені терміни цілей, визначених для цього басейну.9 
8 Стратегія державної екологічної політики України на період до 2020 року.
9 Якість води та управління водними ресурсами: короткий опис Директиви ЄС 

та графіку їхньої реалізації http://buvrtysa.gov.ua/newsite/download/Water_
brochure.pdf
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У межах території України виділено дев’ять районів річкових басейнів: 
Вісли (Західного Бугу та Сяну), Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Дніпра, 
Дону, річок Причорномор’я, річок Приазов’я та річок Криму.10 Її голов-
ною (стратегічною) екологічною ціллю є запобігання погіршенню ста-
ну всіх вод з метою досягнення ними доброго екологічного статусу, 
а якщо об’єкт істотно змінений, та доброго екологічного потенціалу. 
Для поверхневих вод добрий стан визначається добрим екологічним 
і хімічним статусом. Головними цілями ВРД є: 1) розроблення комплек-
сної політики Співтовариства щодо використання водних ресурсів та її 
впровадження відповідно до принципу субсидіарності; 2) поширення 
сфери охорони водних ресурсів на всі води: і поверхневі, зокрема при-
бережні, і підземні; 3) досягнення доброго стану для всіх вод до визна-
ченої дати та збереження цього стану, там де його вже було досягнуто 
раніше; 4) управління водними ресурсами річкових басейнів, ґрунту-
ючись на комбінованому підході встановлення граничних показників 
викидів і стандартів якості з відповідними положеннями про коорди-
націю дій для міжнародних річкових басейнів, коли басейн річки роз-
ташований у більше ніж одній країні — члені ЄС або коли він захоплює 
територію країн, що не є членами ЄС; 5) встановлення тарифів за корис-
тування водними ресурсами з урахуванням принципу відшкодування 
витрат і принципу стягнення плати із забруднювачів; 6) розширення 
участі громадян, залучених до захисту водних ресурсів; 7) удосконален-
ня законодавства.11

Нормативно-правове поле для впровадження у водне законодав-
ство України положень ВРД забезпечено низкою нормативно-правових 
актів, зокрема: Законом України „Про ратифікацію Конвенції щодо 
співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай” від 
17 січня 2002 року № 2997-ІІІ; Законом України „Про ратифікацію рам-
кової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат” від 7 квітня 
2004 року № 1672-IV; Водним кодексом України (ст. 13  — „державне 

10 Методики гідрографічного та водогосподарського районування території 
України відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Со-
юзу / В. В. Гребінь, В. Б. Мокін, В. А. Сташук, В. К. Хільчевський, М. В. Яцюк, О. В. Чу-
нарьов, Є. М. Крижановський, В. С. Бабчук, О. Є. Ярошевич — К.: Інтерпрес ЛТД, 
2013. — 55 с.

11 Екологічний менеджмент у загальній системі управління : збірник тез допові-
дей Тринадцятої щорічної всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 17 – 18 
квітня 2013 р. / Відп. за вип. О. М. Теліженко. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 49 – 51.
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управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних 
ресурсів здійснюється за басейновим принципом”); Законом України 
„Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС” від 18 березня 2004 року № 1629-IV; Законом Укра-
їни „Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розви-
тку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 
Дніпро на період до 2021 року» від 24 травня 2012 року 4836-VI),; Ука-
зом Президента України „Про затвердження Стратегії інтеграції України 
до Європейського Союзу” від 11  червня 1998  року №  615/98, (остан-
ні зміни  — Указ Президента України №  537 від 05.07.03); Планом дій 
„Україна — Європейський Союз”, затвердженого розпорядженням КМУ 
№ 117-р від 22.04.05 і № 36-р від 12.02.05.

Потрібно відзначити, що незважаючи на наявність нормативно-
правової бази, на державному рівні в областях потрібна розробка 
нормативно-правових актів місцевого значення, покликаних створити 
сприятливі економічні та законодавчі умови для впровадження басей-
нового принципу управління водними ресурсами. Україна ще у 2000 
році, затверджуючи Концепцію розвитку водного господарства Украї-
ни постановою Верховної Ради України, 14.01.2000 року визначила, що 
існуючий в Україні потужний господарський комплекс за структурою і 
рівнем територіально-галузевого водоспоживання, технологій водоко-
ристування і водоохорони є водоємним, незбалансованим, а за еколо-
гічними параметрами не відповідає можливостям відновлення водних 
ресурсів, а також необхідністю включення екологічних пріоритетів до 
соціально спрямованих заходів ринкової економіки. 

Сучасні водогосподарські та екологічні проблеми набули не тіль-
ки загальнодержавного, але й міжнародного значення, стали одним з 
головних чинників національної безпеки України. Концепція визначи-
ла основні принципи та напрями розвитку водного господарства, які 
включають рекомендації щодо дозвільної системи; особливого значен-
ня набуває проблема реалізації пілотних проектів з імплементації пере-
дового закордонного досвіду організації водогосподарського та водо-
охоронного підприємництва у вітчизняну практику з метою посилення 
екологічної спрямованості водогосподарської діяльності.

Дослідження проблем удосконалення інституціонального середо-
вища водокористування в умовах ринкових відносин підтверджують 
необхідність першочергової трансформації базисних інститутів (форм 
і прав власності, організаційно-правових форм підприємницької ді-
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яльності та системи управління водними ресурсами), оскільки вони 
визначають інституціональні рамки володіння, користування та ко-
мерціалізації природних водних об’єктів і водогосподарських споруд. 
Тим більше на сьогодні інститут власності не працює з достатнім рівнем 
ефективності через неузгодженість окремих положень водного законо-
давства з базовими нормативно-правовими актами, які регулюють від-
творювальні пропорції у сфері водокористування, та перелік інституціо-
лізованих форм водогосподарського підприємництва є обмеженим.12

Законом України «Про затвердження Загальнодержавної цільової 
програми розвитку водного господарства та екологічного оздоров-
лення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» передбачається 
на другому етапі (2017 – 2021 роки) впровадження системи інтегровано-
го управління водними ресурсами за басейновим принципом шляхом 
розроблення та виконання планів управління басейнами річок, засто-
сування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах 
річок, утворення басейнових рад річок, а також підвищення ролі існую-
чих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів.13

Таким чином, впровадження у законодавство України принципів 
Водної рамкової директиви є нагальною необхідність для України.

РОЗДІЛ 2

Принципи Acquis Communautaire стосовно
оцінки й управління водними ресурсами

Вода є скоріш не комерційним виробом, як будь-який інший, а спадщи-
ною, яку слід охороняти і захищати, а також слід ставитися до неї як до 
такої14, зазначається у преамбулі Водної рамкової директиви. Тому саме 
про необхідність створення чи розробки інтегрованої водної політики 
ЄС шляхом інтеграції охорони і стабільного розпоряджання водою до 
інших сфер політики Співтовариства, таких як енергетика, транспорт, 

12 Голян В. А. Глобальні імперативи трансформації базисних інститутів водоко-
ристування / В. А. Голян // Економіст. — 2009. — № 10. — С.40 – 43.

13 Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми роз-
витку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дні-
про на період до 2021 року»

14 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_962/page
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сільське господарство, рибальство, регіональна політика і туризм наго-
лошує ВРД. Директива створює підґрунтя для постійного діалогу і роз-
витку стратегій, спрямованих на подальшу інтеграцію сфер політики, 
які виходять за межі суто водних питань.15 

Завданням ВРД є реалізація чотирьох головних цілей зрівноваженої 
водної політики. А саме: забезпечення людей питною водою, постачан-
ня води для інших господарських потреб, охорона водного середови-
ща і обмеження наслідків повеней і посух. Головними цілями регулю-
вання є: 

• впровадження концепції інтегрованого управління басейнами 
рік, беручи до уваги потреби всіх споживачів; 

• впровадження принципів творення водних реґіонів; 
• єдине визначення цілей і методів правового регулювання; 
• визначення спеціалізованої урядової адміністрації на рівні басей-

нів рік; 
• впровадження програм і планів як інструмента для досягнення 

належного стану вод;
• встановлення правил повернення витрат за водні послуги. 
Визначені цілі ВРД можна досягнути шляхом впровадження інтегро-

ваного управління водними ресурсами. Це процес, що сприяє коорди-
нованому розвитку та управлінню водними, земельними та пов’язаними 
з ними ресурсами для підвищення результативності економічного та 
соціального добробуту на принципі справедливості без компромісу 
для сталого розвитку життєво важливих екосистем. Цей процес ще на-
зивають принципами інтегрованого управління водними ресурсами, 
які охоплюють принципи щодо управління, прийняття рішень, враху-
вання впливу на навколишнє середовище, оцінки обсягів витрат та до-
ходів від пропонованих інвестиційних та будівельних заходів та іншої 
господарської діяльності на ландшафтах.16

Управління водними ресурсами віднесено до пріоритетних напрям-
ків державної політики України і розглядається як один із найважливі-
ших чинників сталого розвитку суспільства.

Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господар-
ства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період 

15 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_962/print1393707398757124
16 Вода без кордонів. Вода та кліматична стабільність регіону. Колектив авторів. 

Кощіце, 2010



13

до 2021 року (Закон України від 24 травня 2012 року 4836-VI) визначає 
основні напрямки державної політики у сфері водного господарства для 
задоволення потреб населення і галузей національної економіки у вод-
них ресурсах, збереженні і відтворенні водних ресурсів, впровадженні 
системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим 
принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому 
та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, 
запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод. Головними скла-
довими цього процесу є системна реалізація державної політики у сфе-
рі водного господарства, використання ресурсів держави та регіонів 
з метою забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку водного 
господарства, що дасть можливість підвищити ефективність державно-
го управління водними ресурсами.

Такий підхід сприяє координації розвитку водного сектора, землеко-
ристування і пов’язаних з ним ресурсів з метою підвищення добробуту 
і рівності у суспільстві, при мінімальному збитку для сталості життєво-
важливих екосистем. Він формує комплексний підхід до досягнення 
консенсусу і компромісів між конкуруючими потребами у водних ре-
сурсах різних секторів суспільства і зацікавлених груп на всіх рівнях, а 
також досягнення рівності і справедливості у спільному використанні 
водних ресурсів різними країнами.

Серед основних принципів інтегрованого управління водними ре-
сурсами можна зазначити такі:

1. Правильною адміністративною одиницею для управління водни-
ми ресурсами є річковий басейн.

2. Водні ресурси і земля, яка формує площу річкового басейну, по-
винні бути інтегровані і знаходиться під єдиним управлінням.

3. Поверхневі і підземні води, а також екосистеми, через які течуть 
ці води, повинні бути розглянуті спільно і інтегровані в рамках 
управління водними ресурсами.

4. Для ухвалення ефективних рішень по водним ресурсам необхід-
на участь громадськості.

5. Прозорість і звітність при ухваленні рішень є необхідними скла-
довими сталого управління водними ресурсами.

Відповідно до Водної рамкової директиві головним робочим інстру-
ментом інтегрованого управління водними ресурсами є План управлін-
ня річковим басейном. Це стратегічний документ розвитку річкового 
басейну, який розробляється з метою впровадження інтегрованого 
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управління водними ресурсами в річковому басейні. Це інструмент, за 
допомогою якого в річковому басейні мають бути впроваджені еколо-
гічні цілі — досягнення доброго стану води, запобігання її подальшому 
погіршенню, збалансованому водокористуванню, що забезпечує від-
новлення водних ресурсів і екосистем, посилення охорони і поліпшен-
ня стану водного середовища шляхом впровадження заходів для по-
ступового зменшення скидань небезпечних речовин, а в подальшому 
припиненні і ліквідації таких скидань.

Інтегрований підхід до управління водними ресурсами вимагає ко-
ординації різних видів економічної діяльності, які визначають попит 
на воду, режими землекористування та об’єми стічних вод. Відповідно 
до цього принципу басейн річки або водозбірна площа стає одиницею 
управління водними ресурсами. 

Басейн річки — територія земної поверхні, з якої усі поверхневі та 
ґрунтові води стікають в річку, включаючи її притоки. Сучасний підхід 
до управління водними ресурсами, за яким основною одиницею управ-
ління виступає територія річкового басейну, називається басейновим 
принципом.17

Водна рамкова директива встановлює алгоритм визначення річко-
вого басейну. Держава визначає окремі басейни річок, що знаходяться 
в межах їхньої національної території, і для цілей Директиви припису-
ють їх до окремих районів басейнів річок. Малі басейни річок можуть 
об’єднуватися з більшими басейнами річок або приєднуватися до сусід-
ніх малих басейнів з метою формування окремих районів басейнів рі-
чок там, де це є доцільним. Якщо ґрунтові води не відносяться повністю 
до меж окремого басейну ріки, вони ідентифікуються і приписуються 
до найближчого чи найбільш доречного у даному разі району басейну 
ріки. Прибережні води ідентифікуються і приписуються до найближчо-
го або найбільш доречного району або районів басейну ріки. 

Вперше цей принцип був застосований у Франції, де відповідно до 
закону про воду в 1964 р. була організована нова високоефективна сис-
тема басейного управління водними ресурсами, яка зараз визнана од-
нією з кращих у світі. 

17 Методичні рекомендації з питань інтегрованого управління водними ре-
сурсами, збереження водно-болотного різноманіття, створення екоме-
режі та органічного землеробства. — Київ: Чорноморська програма Вет-
ландс Інтернешнл, 2011. — 120 с.
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Інтегроване управління річковим басейном (надалі — ІУРБ) — про-
цес координації збереження, управління та розвитку водних, земель-
них і пов’язаних з ними ресурсів (поза галузевим підходом) в межах 
конкретного річкового басейну для того, щоб максимізувати у справед-
ливий спосіб економічні та соціальні вигоди, пов’язані з використанням 
водних ресурсів, водночас зберігаючи і, там де необхідно, відновлюючи 
прісноводні екосистеми.

ІУРБ ґрунтується на тому принципі, що природні екосистеми річ-
кового басейну, включаючи прилеглі водно-болотні угіддя та підземні 
водні системи, є джерелом прісної води.

Тому управління річковими басейнами повинно включати підтри-
мання функціонування природних екосистем в якості першочергової 
(головної) мети.

Ключем до управління водними ресурсами в річковому басейні є 
концепція інтеграції.

Вона включає наступні види інтеграцій:
1. Інтеграція екологічних цілей: поєднання цілей щодо якості, еко-

логічного стану та кількості води для охорони дуже цінних вод-
них екосистем і забезпечення загального доброго стану інших 
вод.

2. Інтеграція усіх водних ресурсів: розгляд усіх прісноводних по-
верхневих і підземних водних об’єктів, водно-болотних угідь, 
прибережних водних ресурсів в масштабі річкового басейну.18

Ще на Всесвітньому саміті в Йоганнесбурзі в серпні 2002 року міжна-
родним співтовариством визнано, що шлях до екологічно безпечного 
водокористування пролягає через впровадження принципів Інтегро-
ваного управління водними ресурсами. 

Таким чином, для досягнення цілей ВРД, необхідно впровадити інте-
грований природоохоронний дозвіл, оскільки відсутність єдиного інте-
грованого природоохоронного дозволу не дозволяє у випадку надан-
ня дозволу на здійснення скидання забруднюючих речовин належними 
чином врахувати вплив цього об’єкта на стан атмосферного повітря та 

18 Кобеньок Г. В., Закорко О. П., Марушевський Г. Б. Збереження біорізноманіття, 
створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами: По-
сібник для вчителів і громадських природо-охоронних організацій.  — Київ: 
Wetlands International Black Sea Programme, 2008. — 200 c.
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земельні ділянки, а також врахувати питання поводження з відходами 
на цьому об’єкті.19

Інтегрований підхід до контролю за забрудненнями й охорони се-
редовища як єдиного цілого передбачено також функціонуванням 
Директиви Ради 96/61/EC від 24 вересня 1996 року про інтегроване за-
побігання забрудненням та їхнім обмеження, що полягає у виконанні 
низки вимог стосовно промислових забруднень. Ці вимоги мають бути 
виконані одночасно стосовно вод, повітря та ґрунтів. 

РОЗДІЛ 3

Впровадження принципів Водної рамкової директиви
у Державний моніторинг вод України

Державний моніторинг вод є важливим елементом управління водними 
ресурсами. Державний моніторинг вод здійснюється з метою збирання, 
обробки, збереження та аналізу інформації про стан вод, прогнозуван-
ня його змін та розробки рекомендацій для прийняття управлінських 
рішень, які мають підвищити їхній статус. Моніторинг є одним з голо-
вних інструментів управління водно-ресурсним потенціалом.

Основна мета моніторингу — налагодження системи спостережень 
і контролю за забрудненням водних об’єктів, отримання інформації 
про якість води та оцінка змін якості води внаслідок дії антропогенних 
факторі в.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 815 
затверджено Порядок здійснення державного моніторингу вод, Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 затверджено По-
ложення про державну систему моніторингу довкілля, яким визначено, 
що державна система моніторингу довкілля (надалі — система моніто-
рингу) — це система спостережень, збирання, оброблення, передаван-
ня, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозуван-
ня його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для 
прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля 
та дотримання вимог екологічної безпеки. Це Положення визначає по-
рядок створення та функціонування такої системи в Україні. 

19 http://www.menr.gov.ua/docs/activity-adaptation/Table%20of%20 Concordance%20
IPPC_280911_2.pdf
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Мінприроди станом на сьогодні здійснює моніторинг водних об’єктів 
у межах природоохоронних територій (фонова кількість ЗР, у тому чис-
лі радіонуклідів); ґрунтів на природоохоронних територіях (вміст ЗР, у 
тому числі радіонуклідів); державного екологічного картування тери-
торії України для оцінки його стану та його змін під впливом господар-
ської діяльності; наземних і морських екосистем (фонова кількість ЗР, у 
тому числі радіонуклідів); видів рослинного і тваринного світу, що пе-
ребувають під загрозою зникнення, та видів, що перебувають під осо-
бливою охороною.

Держводагентство станом на сьогодні здійснює моніторинг поверх-
невих вод у місцях розташування основних водозаборів — джерел пит-
ного водопостачання та комплексного призначення, на транскордон-
них ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод 
про співробітництво на транскордонних водних об’єктах, на водогос-
подарських системах міжгалузевого та сільськогосподарського водо-
постачання, у зонах впливу атомних електростанцій і у водних об’єктах 
на територіях, які піддалися радіоактивному забрудненню (гідрохімічні 
та радіологічні показники); зрошуваних та осушуваних земель (глибина 
залягання та мінералізація ґрунтових вод, ступінь засоленості та солон-
цюватості ґрунтів); підтоплення сільських, селищних населених пунктів, 
прибережних зон водосховищ (переформування берегів і підтоплення 
територій).

Положенням про Мінприроди затвердженого Указом Президента 
України від 13 квітня 2011 року № 452/2011 зазначається, що воно здій-
снює такі завдання:

• організовує моніторинг навколишнього природного середовища, 
забезпечує функціонування загальнодержавної інформаційно-
аналітичної системи моніторингу навколишнього середовища;

• визначає екологічні показники для оцінки стану навколишнього 
природного середовища та методичні вказівки щодо їхнього за-
стосування;

• затверджує положення та порядки формування і функціонування 
інформаційних систем у державній системі моніторингу навко-
лишнього природного середовища;

• визначає реєстри складових мережі спостережень системи моні-
торингу довкілля;

• встановлює методики проведення моніторингу навколишнього 
природного середовища, зокрема, суб’єктами господарювання, 
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діяльність яких призводить або може призвести до погіршення 
стану навколишнього природного середовища;

• готує і подає на розгляд Верховної Ради України щорічну Націо-
нальну доповідь про стан навколишнього природного середови-
ща в Україні.

Державна водна агенція відповідно до свого Положення виконує мо-
ніторингові дослідження щодо управління водними ресурсами, а саме:

• здійснює моніторинг технічного стану меліоративних систем та 
гідротехнічних споруд підприємств, установ і організацій, що на-
лежать до сфери його управління; 

• здійснює моніторинг якості вод у контрольних створах у районах 
основних водозаборів комплексного призначення, водогоспо-
дарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водо-
постачання; 

• забезпечує функціонування системи державного моніторингу 
довкілля в частині проведення радіологічних і гідрохімічних спо-
стережень на водних об’єктах комплексного призначення, тран-
скордонних водотоках, водогосподарських системах міжгалузе-
вого і сільськогосподарського водопостачання, в зонах впливу 
атомних електростанцій; 

• забезпечує моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осу-
шуваних земель; 

• здійснює моніторинг водних об’єктів за радіологічними показни-
ками на територіях, які піддалися радіоактивному забрудненню; 

• здійснює моніторинг стану ґрунтів у зонах впливу меліоративних 
систем і переформування берегів, прибережних зон водосховищ; 

• веде державний облік (коментар — це теж моніторинг) водоко-
ристування; 

• веде державний водний кадастр (частина моніторингу) у розділі 
«Водокористування»; 

• здійснює паспортизацію (моніторинг) річок і джерел питного во-
допостачання; 

• здійснює інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і 
міжгосподарських меліоративних систем; 

• проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи ви-
конавчої влади і органи місцевого самоврядування, а також насе-
лення через засоби масової інформації про рівень забрудненості 
таких вод; організовує розроблення оперативних та довгостро-
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кових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і мелі-
орованих земель.

Санітарно-епідеміологічна служба України виконує моніторинг 
якості питної води та якості води вздовж природоохоронних зон (озер, 
річок, берегових смуг).

Також моніторинг якості поверхневих вод забезпечується обласни-
ми центрами з гідрометеорології Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій згідно затвердженої Програми поліпшення якості ба-
зових спостережень за забрудненням та моніторингу навколишнього 
природного середовища.

Суб’єктами державного моніторингу вод була також Державна еко-
логічна інспекція України (загальний моніторинг водних ресурсів). Втім 
зараз в Положенні ДЕІ України це завдання не прописано. Тільки ДЕІ в 
Закарпатській області окремим листом дозволено проводити моніто-
ринг вод транскордонних водних об’єктів (всього 9 об’єктів, замість 42). 
В той же час, ті водні об’єкти, які «моніторила» ДЕІ «не передані» жодній 
структурі.

Моніторинг кількості та якості підземних вод, які проводили геоло-
горозвідувальні експедиції (Державна служба геології та надр України) 
практично призупинено.

Для здійснення моніторингу вод всі суб’єктами розробляються на-
ціональні, регіональні і відомчі програми, які включають в себе мережі 
пунктів, показники і періодичність спостережень, а також регламенти 
передач, обробки і використання інформації.

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 
24.12.2001 № 48520 Мінприроди затвердило Єдине міжвідомче керівни-
цтво по організації та здійсненню державного моніторингу вод, в якому 
регламентовано розподіл функцій між суб’єктами державного моні-
торингу вод, сформульовані вимоги до лабораторій по забезпеченню 
необхідної точності та достовірності, змін складу та властивостей вод 
тощо, згідно з яким, в залежності від функціонального призначення, 
розрізняють три основні види моніторингу:

• загальний (моніторинг на державній мережі пунктів спостере-
жень), що здійснюється систематично на базовій мережі спосте-
режень з метою встановлення статусу водних об’єктів.

20 http://www.uazakon.com/documents/date_8r/pg_izgvxm/index.htm
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• оперативний (кризовий) — в зонах підвищеного ризику і в зонах 
впливу аварій і надзвичайних ситуацій з метою оповіщення та 
розроблення оперативних заходів щодо ліквідації їх наслідків та 
захисту населення.

• фоновий (науковий) — на водних об’єктах в місцях мінімального 
антропогенного впливу, для виявлення природного стану водних 
тіл, одержання інформації для оцінки і прогнозування його змін, 
що виникають як наслідок здійснення господарської діяльності.

3.1. Технічні стандарти та акредитація

Стандартизація і нормування в галузі використання і охорони вод 
та відтворення водних ресурсів здійснюються з метою забезпечення 
екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки вод шляхом встановлення 
комплексу взаємопов’язаних нормативних документів, які визначають 
взаємопогоджені вимоги до об’єктів, що підлягають стандартизації і 
нормуванню.

До комплексу нормативних документів із стандартизації в галузі ви-
користання і охорони вод та відтворення водних ресурсів входять до-
кументи, які містять:

• основні положення;
• терміни та поняття, класифікації;
• методи, методики та засоби визначення складу та властивостей 

вод;
• вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інфор-

мації та прогнозування кількісних і якісних показників стану вод;
• вимоги щодо раціонального використання та охорони вод у га-

лузевих стандартах та технічних умовах на процеси, продукцію і 
послуги;

• метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;
• інші нормативи із стандартизації в цій галузі.
Нормативні документи із стандартизації в галузі використання і охо-

рони вод та відтворення водних ресурсів розробляються та затверджу-
ються в порядку, що встановлюється законодавством.

У галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів 
встановлюються такі нормативи (ст. 35 ВКУ):

1. Нормативи екологічної безпеки водокористування.
2. Екологічний норматив якості води водних об’єктів.
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3. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих ре-
човин.

4. Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скида-
ються у водні об’єкти.

5. Технологічні нормативи використання води.
Для оцінки можливостей використання води з водних об’єктів для 

потреб населення та галузей економіки встановлюються нормативи, 
які забезпечують безпечні умови водокористування, а саме:

• гранично допустимі концентрації речовин у водних об’єктах, вода 
яких використовується для задоволення питних, господарсько-
побутових та інших потреб населення;

• гранично допустимі концентрації речовин у водних об’єктах, 
вода яких використовується для потреб рибного господарства;

• допустимі концентрації радіоактивних речовин у водних 
об’єктах, вода яких використовується для задоволення питних, 
господарсько-побутових та інших потреб населення.

У разі необхідності для вод водних об’єктів, які використовуються 
для лікувальних, курортних, оздоровчих, рекреаційних та інших цілей, 
можуть встановлюватись більш суворі нормативи екологічної безпеки 
водокористування.

Нормативи екологічної безпеки водокористування розробляються 
і затверджуються:

• спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади з питань охорони здоров’я та Національною комісією з ра-
діаційного захисту населення України — для водних об’єктів, вода 
яких використовується для задоволення питних, господарсько-
побутових та інших потреб населення;

• спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади з питань рибного господарства  — для водних об’єктів, 
вода яких використовується для потреб рибного господарства.

Нормативи екологічної безпеки водокористування вводяться в дію 
за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Для оцінки 
екологічного благополуччя водних об’єктів та визначення комплексу 
водоохоронних заходів встановлюється екологічний норматив якості 
води (ст. 37 ВКУ), який містить науково обгрунтовані значення концен-
трацій забруднюючих речовин та показники якості води (загальнофі-



22

зичні, біологічні, хімічні, радіаційні). При цьому ступінь забрудненості 
водних об’єктів визначається відповідними категоріями якості води.

Екологічний норматив та категорії якості води водних об’єктів роз-
робляються і затверджуються спеціально уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів 
і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 
питань охорони здоров’я.

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речо-
вин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нор-
мативу якості води водних об’єктів. Порядок розробки та затвердження 
нормативів гранично допустимого скидання та перелік забруднюючих 
речовин, що нормуються, встановлюються КМУ.

Для оцінки екологічної безпеки виробництва встановлюються галу-
зеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні 
об’єкти та тих, що подаються на очисні споруди, тобто нормативи гра-
нично допустимих концентрацій речовин у стічних водах, що утворю-
ються в процесі виробництва одного виду продукції при використанні 
однієї і тієї ж сировини.

Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються 
у водні об’єкти та тих, що подаються на очисні споруди, розробляються 
та затверджуються відповідними міністерствами і відомствами за пого-
дженням з Мінприроди.

Для оцінки та забезпечення раціонального використання води у га-
лузях економіки встановлюються технологічні нормативи використан-
ня води, а саме:

• поточні технологічні нормативи використання води — для існую-
чого рівня технологій;

• перспективні технологічні нормативи використання води  — з 
урахуванням досягнень на рівні передових світових технологій.

Технологічні нормативи використання води розробляються та за-
тверджуються відповідними міністерствами і відомствами за погоджен-
ням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади з питань екології та природних ресурсів. Ст. 41. ВКУ передбачене 
навіть регулювання скидання у водні об’єкти речовин, для яких не вста-
новлено нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення 
водних ресурсів.

Скидання у водні об’єкти речовин, для яких не встановлено норма-
тиви екологічної безпеки водокористування та нормативи гранично 
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допустимого скидання, забороняється. Скидання таких речовин у ви-
няткових випадках може бути дозволено спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я, 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 
питань екології та природних ресурсів та спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади з питань рибного господар-
стваза умови, що протягом встановленого ними періоду ці нормативи 
будуть розроблені і затверджені.

Замовниками на розробку нормативів екологічної безпеки водоко-
ристування та нормативів гранично допустимого скидання цих речо-
вин є водокористувачі, які здійснюють їхнє скидання.

Дуже багато критеріїв і вимог щодо якості різних категорій вод, але 
більшість з них застарілі й не відповідають реаліям сьогодення. До при-
кладу, гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, техно-
логічні нормативи водокористування не переглядались з радянських 
часів. Головне, що більшість з нормативів ніхто й ніколи не дотримував-
ся. Діяв принцип, чим суворіші норми, технічні стандарти, тим менше їх 
дотримувались. 

Мінприроди відповідно до покладених на нього завдань у сфері охо-
рони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального 
використання водних ресурсів забезпечує нормативно-правове регу-
лювання з питань:

• правил, нормативів, норм з охорони та відтворення вод (поверх-
неві, підземні, морські), раціонального використання водних ре-
сурсів, аналізує практику їх застосування; 

• лімітів забору, використання води та лімітів скиду забруднюючих 
речовин у водні об’єкти;

• надання документів дозвільного характеру у цій сфері;
• порядків з питань розроблення й затвердження нормативів гра-

нично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні 
об’єкти;

• методик та методичних вказівок щодо встановлення технологіч-
них нормативів у цій сфері;

• умов скидання вод у водні об’єкти та підземні горизонти;
• критеріїв визначення екстремального високого рівня забруднен-

ня вод.
Мінприроди у сфері розвитку водного господарства і меліорації 

земель забезпечує нормативно-правове регулювання з питань щодо: 
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правил, нормативів, норм у сфері розвитку водного господарства і 
меліорації земель, аналізує практику їхнього застосування. ДВА, свою 
чергу, розробляє та подає Міністерству екології та природних ресур-
сів України пропозиції щодо розроблення, перегляду і затвердження 
нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації 
водогосподарських об’єктів і меліоративних систем.

3.2. Реєстрація, ліцензування та дозволи

Мінприроди виконує завдання стосовно надання документів до-
звільного характеру у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, 
підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів, а 
саме забезпечує нормативно-правове регулювання з питань: 

• лімітів забору, використання води та лімітів скиду забруднюючих 
речовин у водні об’єкти; 

• порядків з питань розроблення й затвердження нормативів гра-
нично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні 
об’єкти; 

• методик та методичних вказівок щодо встановлення технологіч-
них нормативів у цій сфері; 

• умов скидання вод у водні об’єкти та підземні горизонти; крите-
ріїв визначення екстремальне високого рівня забруднення вод.

Мінприроди видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу ду-
блікатів дозволів на проведення робіт на землях, зайнятих морями; а 
також веде перелік підприємств, установ, організацій, які розробляють 
проекти нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речо-
вин у водні об’єкти. Дозволи на спеціальне водокористування вида-
ються у разі використання води водних об’єктів: загальнодержавного 
значення — Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями; міс-
цевого значення — органом виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, об-
ласними, Київською та Севастопольською міськими радами за пого-
дженням із Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською, Севастопольською міськими держадміністраціями (пункт 2 
в редакції Постанови КМ № 1203 (1203 – 2012-п) від 19.11.2012).

Умовами дозволів заборонені скиди стічних вод без очистки в по-
верхневі водойми та на рельєф місцевості. Обов’язковою умовою до-
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зволів на спеціальне водокористування є ведення достовірного обліку 
забору води, виконання раніше запланованих підприємством заходів 
по охороні і раціональному використанні водних ресурсів. 

У разі використання поверхневих вод, ДВА (структурні підрозділи на 
місцях) погоджує клопотання водокористувачів з обґрунтуванням по-
треб у воді в разі використання поверхневих вод.

У разі використання підземних вод клопотання водокористувачів 
з обґрунтуванням потреб у воді погоджується з Державною геологіч-
ною службою або дочірніми підприємствами НАК «Надра України» за 
переліком, який затверджує Мінприроди. У разі використання водних 
об’єктів, віднесених до категорії лікувальних клопотання погоджуєть-
ся з органом МОЗ. Дозволи на спеціальне водокористування у разі ви-
користання води водних об’єктів місцевого значення видаються Вер-
ховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними 
територіальними органами Мінприроди. 

Діюча система видачі дозволів на спеціальне водокористування 
є недосконалою, застарілою, не враховує зміни якісного і кількісного 
складу водних ресурсів, не адаптована до змін законодавства, сучасних 
технологій у галузі водокористування й потребує суттєвого доопрацю-
вання. Дозвільна система на даний час не є ефективним механізмом ре-
гулювання використання водних ресурсів.

РОЗДІЛ 4

Моніторинг стану поверхневих вод, стану підземних
вод та охоронних зон відповідно до вимог ВРД ЄС

4.1. Оцінка екологічного стану поверхневих водойм відповідно до 

вимог ВРД

ВРД вводяться нові підходи до управління водами, що буде мати да-
лекоглядні наслідки на інституційному та технічному рівнях. Загальною 
метою ВРД є досягнення доброго стану усіх вод (поверхневих і ґрун-
тових) до 2015 року. По відношенню водойм, стан яких (як очікується) 
гірше доброго, повинні розроблятися і реалізовуватися плани заходів, 
з тим, щоби покращити їхній стан до доброго. Визначати, чи є стан водо-
йми добрим, слід шляхом моніторингу і оцінки.
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Відповідно до вимог статті 8 ВРД, держави-члени повинні забезпе-
чити створення програм моніторингу стану водних об’єктів для того, 
щоб скласти узгоджений та повний огляд стану води у кожному районі 
річкового басейну:

• для поверхневих вод такі програми повинні охоплювати:
- (i) об’єм і рівень або витрату потоку, відповідно до екологіч-
ного і хімічного стану та екологічного потенціалу; та
- (ii) екологічний і хімічний стан та екологічний потенціал.

• для підземних вод такі програми повинні охоплювати моніторинг 
хімічного та кількісного стану;

• для охоронних зон вищезгадані програми повинні бути доповне-
ні тими специфікаціями, що містяться у законодавстві ЄС, згідно з 
якими окремі охоронні зони були створені.

Додаток V ВРД свідчить, що мережа моніторингу повинна бути орга-
нізована таким чином, щоб давати послідовну і повну картину екологіч-
ного та хімічного стану всередині кожного річкового басейну, а також 
розподіляти водні об’єкти за станом на п’ять класів.

Одною з характерних особливостей ВРД є комплексний підхід. Це 
стосується і оцінки стану поверхневих вод. В оцінці стану поверхневих 
водойм в рамках ВРД враховуються біологічні, фізико-хімічні та гідро-
морфологічні якісні елементи, що вимагає від мережі з моніторингу по-
верхневих вод здатності відстежувати різні якісні елементи і використо-
вувати зібрані дані для оцінки згідно з критеріями, встановленими ВРД. 
Якісні елементи наводяться в таблиці 1.

Таблиця 1. Показники якості для оцінки екологічного стану річок і 
озер (ЄC, 2003)

РІЧКИ ОЗЕРА

Біологічні елементи

• склад, багатство водної флори 
• склад, багатство донної безхребет-

ної фауни
• склад, багатство і вікова структура 

рибної фауни

• склад, багатство водної флори
• склад, багатство донної безхребетної 

фаун и
• склад, багатство і вікова структура риб-

ної фауни
• склад, багатство і біомаса фітопланктон у
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Гідроморфологічні елементи, що підкріплюють біологічні елементи

• обсяг і динаміка водотоку
• зв’язок з підземними водоймами
• цілісність річки
• зміна глибини і ширини річки
• структура і субстрат русла річки
• структура прибережної зони

• час водообміну і обсяг утримання
• зв’язок з підземною водоймою
• зміни глибини озера
• структура і субстрат дна озера
• структура берега озера

Хімічні і фізико-хімічні елементи, що підкріплюють біологічні елементи

• теплові умови
• кисневий режим 
• солоність 
• кислотність
• біогенні речовини
• окремі забруднюючі речовини 
• забруднення пріоритетними речо-

винами, що скидаються у водойму 
• забруднення іншими речовинами, 

що скидаються в значних обсягах у 
водойму 

• прозорість
• теплові умови 
• кисневий режим 
• солоність
• кислотність
• біогенні речовини
• окремі забруднюючі речовини 
• забруднення пріоритетними речовина-

ми, що скидаються у водойму 
• забруднення іншими речовинами, що 

скидаються в значних обсягах у водойм у

Встановлення доброго стану насправді включає проведення двох 
оцінок: екологічного стану і хімічного стану. При оцінці екологічного 
стану розглядаються водночас і біологічні якісні елементи, і фізико-
хімічні елементи, що визначаються як загальні умови: теплові умови, 
кисневий режим, солоність, pH і біогенні речовини. Для забезпечення 
порівнянності такої системи моніторингу, результати, отримані кож-
ною із держав — членів, повинні бути виражені у вигляді коефіцієнтів 
екологічної якості для цілей класифікації екологічного стану. Ці коефі-
цієнти повинні виражати співвідношення між величинами біологічних 
параметрів, які спостерігаються в даному водному об’єкті і такими ж у 
референсних (максимально наближених до природних) умовах, засто-
совних для даного водного об’єкта. Коефіцієнт повинен бути представ-
лений числовим виразом від нуля до одиниці, для відмінного екологіч-
ного стану його значення будуть близькі до одиниці, при дуже поганому 
екологічному стані вони будуть прагнути до нуля. 

Для оцінки хімічного стану достатньо оцінити, чи є хімічний стан 
водойми добрим. Однак і ця оцінка має певні складнощі. В рамках ВРД 
відібрана група пріоритетних речовин, які необхідно поступово ско-
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рочувати чи відміняти їхнє скидання у водні об’єкти. ЄС встановлені 
стандарти якості навколишнього середовища по відношенню до пріо-
ритетних речовин, які можна використовувати для оцінки чи є хімічний 
стан водойми «добрим». В ЄС встановлені екологічні стандарти якості 
по відношенню низки певних забруднюючих речовин (ДДТ, альдріна, 
діельдріна, енедріна, тетрахлорида вуглецю, тетрахлоретилена і трих-
лоретилена). По відношенню інших синтетичних і несинтетичних за-
бруднюючих речовин ВРД країни-члени мають проводити екотоксико-
логічні дослідження.

4.2. Система моніторингу поверхневих вод відповідно до вимог ВРД

У статті 8 ВРД сформульовано завдання з організації моніторингу 
вод, де основна мета  — отримувати узгоджений та всебічний огляд 
кожного річкового басейну для оцінки його екологічного та хімічного 
стану. Основні вимоги щодо організації моніторингу вод уміщено в До-
датку V. На відміну від чинної в Україні системи моніторингу водних ре-
сурсів, у ВРД застосовано три типи програм моніторингу. 

Контрольний (Surveillance) моніторинг для забезпечення інформації 
для:

• доповнення та атестації процедури оцінки впливу, детально 
представленої в Додатку II ВРД; 

• раціонального та ефективного планування майбутніх програм 
моніторингу; 

• оцінки довгострокових змін природних умов; 
• оцінки довгострокових змін, які є результатом широкої антропо-

генної діяльності. 
Оперативний (Operational) моніторинг для:
• визначення якісного стану водних об’єктів, схильних ризику не-

виконання ними своїх екологічних завдань;
• оцінки будь-яких змін стану таких об’єктів в результаті здійснення 

програми заходів.
Дослідницький (Investigative) моніторинг проводиться коли:
• причини будь-якого перевищення невідомі;
• результати моніторингових досліджень показують, що цільові 

значення, встановлені для водних об’єктів згідно ст. 4, можуть 
бути не досягнуто, а програма оперативного моніторингу ще не 
введена в дію; 
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• необхідно визначити масштаб і ступінь впливу аварійних забруд-
нень.

В залежності від цілей моніторингу, програми моніторингу будуть 
відрізнятися при оцінці екологічного статусу, на відміну від сезонного 
або моніторингу довгострокових тенденцій. Крім того, дослідницький 
моніторинг може включати в себе інші параметри та частоту, ніж опе-
ративний моніторинг, так як він призначений для виявлення і оцінки 
конкретних впливів і тисків. Для контрольного моніторингу визнача-
ються всі біологічні, гідроморфологічні, а також хімічні та фізико-хімічні 
елементи якості. Крім того, протягом першого року спостереження 
необхідно здійснювати контроль вмісту пріоритетних речовин та інших 
забруднюючих речовин особливо у транскордонних басейнах.

Єврокомісія розробила низку Настанов стосовно загальної стра-
тегії впровадження ВРД, одна з яких присвячена питанню організації 
моніторингу.21 Незважаючи на те, що зазначені Настанови не мають 
статусу офіційних документів, втім вони координують практичні кроки 
держав для імплементації ВРД та висвітлюють досвід держав, що успіш-
но запроваджують ВРД.

ВРД передбачає, що обов’язковий контроль має здійснюватись у 
пунктах, що відповідають таким критеріям: 

• величина водного стоку є значною в межах району річкового ба-
сейну включно із точками на великих річках із площею водозбору 
більше ніж 2500 км2; 

• об’єм водного стоку річки або водної маси озера є значним у 
межах району річкового басейну; 

• місця перетину державного кордону; 
• гирлові ділянки річок та при транскордонному перетині для ви-

значання хімічного стоку забруднювачів та інших хімічних речо-
вин. 

Розмірна типологія водних об’єктів, наведена в Додатку ІІ (Систе-
ма А), припускає, що річки з площами водозбору > 10 км2 та озера з 
площею водного дзеркала > 0,5 км2 підпадають під вимоги ВРД і потен-
ційно мають бути включені до системи контролю. Менші об’єкти також 
можна включати, коли вони мають значне екологічне значення. До при-

21 Керівний документ № 7 ‘Monitoring under the Water Framework Directive // 
Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/
EC).
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кладу, водний об’єкт є важливим нерестовищем або він перебуває під 
значним антропогенним тиском, який проявляється вже в іншому місці 
басейну. 

Як зазначалося вище, контрольний моніторинг має надавати інфор-
мацію про довгострокові зміни хімічного складу поверхневих вод у не-
порушених умовах та про зміни, що виникають через типове для регіону 
виробництво. Інформація стосовно природних змін є дуже важливою, 
якщо вона стосується референтних умов, тобто тих, що відповідають 
нормальному функціонуванню екосистеми. Очевидним є те, що довго-
строкові природні зміни доцільно відстежувати на об’єктах відмінного 
і, в окремих випадках, доброго стану, адже зазначені зміни, як правило, 
є незначними і поступовими і можуть бути зафіксовані, коли немає ан-
тропогенного впливу, який на них впливає. Дослідження довгостроко-
вих змін унаслідок найбільш розповсюдженої антропогенної діяльності 
будуть важливими для визначання, наприклад, впливу транспорту або 
надходження забруднювачів з атмосферними опадами. Якщо дійсно 
буде встановлено, що ці показники призведуть до погіршення стану 
водного об’єкта, то останні слід включити до програми оперативного 
моніторингу. 

Серед показників, які визначає контрольний моніторинг, мають бути 
параметри біологічного та загального фізико-хімічного стану, гідро-
морфологічні показники. Серед біологічних параметрів потрібно об-
рати показові види, що відображають стан різних біологічних компо-
нентів водних екосистем. До переліку досліджуваних фізико-хімічних 
показників мають бути включені ті, що характеризують загальні умови 
середовища, речовини із списку пріоритетних забруднюючих речовин, 
що скидаються в досліджувану річку, а також інші забруднюючі речови-
ни, що надходять у значній кількості. Жорстких умов щодо визначання 
значної кількості показників ВРД не надає, а тому кожна держава при-
ймає рішення безпосередньо для своїх умов.
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Таблиця 2. Основні параметри контрольного моніторингу поверх-
невих вод

РІЧКИ ОЗЕРА

Біологічні параметри: 
• фітопланктон
• макрофіти та фітобентос 
• фауна донних безхребетних 
• риби 
Фізико-хімічні параметри: 
• температура 
• рН 
• забезпечення киснем 
• мінералізація 
• біогенні елементи 
• пріоритетні забруднювальні речови-

ни, що надходять у водний об’єкт 
• забруднювальні речовини, що над-

ходять у водний об’єкт у значній 
кількості 

Гідроморфологічні параметри: 
– гідрологічний режим 
– протяжність річки 
– морфологічні умови

Біологічні параметри: 
• фітопланктон 
• макрофіти та фітобентос 
• фауна донних безхребетних 
• риби 
Фізико-хімічні параметри: 
• Прозорість 
• Температура 
• рН 
• забезпечення киснем 
• мінералізація 
• біогенні елементи 
• пріоритетні забруднювальні речови-

ни, що надходять у водний об’єкт 
• забруднювальні речовини, що над-

ходять у водний об’єкт у значній кіль-
кості

Гідроморфологічні параметри: 
• гідрологічний режим 
• морфологічні умови 

Для обрання досліджуваних показників потрібно використати сис-
темний підхід, що базується на знаннях про водокористувачів (місцез-
находження та кількісні параметри), про характер надходження забруд-
нюючих речовин (дифузний чи точковий) та на інформації стосовно 
наявного екологічного впливу. У разі, наприклад, транскордонного за-
бруднення, коли є докази очевидної зміни екотоксикологічної ситуації, 
а характер забруднення встановити не можна, держава може ухвалити 
рішення досліджувати всі пріоритетні забруднювальні речовини при-
наймні протягом одного року.

Метою оперативного моніторингу є встановлення стану тих водних 
об’єктів, що визначені як такі, що зазнають антропогенного впливу, а 
також оцінити зміни стану водних об’єктів, щодо яких запроваджено 
програму водоохоронних заходів.
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Оперативний, а в багатьох випадках і дослідницький моніторинг, 
використовують для встановлення чи підтвердження стану об’єкта, що 
зазнає ризику. Цей тип моніторингу зосереджений на найбільш показо-
вих параметрах або тих, що чутливі до конкретного екологічного тиску. 
Чим більший вплив буде чинитись на водний об’єкт, тим більш щільний 
оперативний моніторинг слід використовувати для його оцінювання і 
розробки заходів з мінімізації цього впливу. Для оперативного моніто-
рингу важливим є питання точності визначення стану водного об’єкта, 
адже помилка в оцінках може призвести до недосягнення поставле-
ної мети. У такому разі потрібно дотримуватися залежності: чим більш 
значні і вартісні заходи заплановано застосувати, тим надійніші мають 
бути оцінки. Щоб уникнути помилкових висновків, найбільша точність, 
зазвичай, потрібна у випадках, коли стан водного об’єкта межує між 
добрим і задовільним. Оперативний моніторинг планують для водних 
об’єктів, які: 

• перебувають під дією антропогенного тиску; 
• за даними контрольного моніторингу, віднесені до зони ризику 

втрати «доброго» екологічного стану; 
• приймають стічні води з речовинами зі списку пріоритетних за-

бруднюючих речовин. (у цьому разі ВРД не зобов’язує досліджу-
вати всі водні об’єкти і допускає їх групування). 

Вибір точок дослідження залежатиме від характеру впливу: забруд-
нення від значного точкового джерела внаслідок дифузного виносу або 
змін гідроморфологічних параметрів. 

У разі встановлення значного антропогенного тиску точкового дже-
рела кількість станцій для визначення його впливу завжди має бути 
більше ніж одна. Якщо об’єкт зазнає впливу декількох точкових джерел, 
то точки дослідження вибирають так, щоб можна охарактеризувати їх 
вплив у цілому. 

Коли ж визначають вплив дифузного чи гідроморфологічного дже-
рела, кількість точок має відповідати чисельності водних об’єктів, що 
є в зоні ризику, а вибрані водні об’єкти повинні репрезентувати роз-
повсюдження дифузного забруднення. Після вибору репрезентатив-
них водних об’єктів для оперативного контролю їх слід згрупувати за 
принципом подібності до екологічних умов, за типом тиску, біологічни-
ми чи гідрологічними умовами або за іншим науково обґрунтованим 
принципо м.
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Для гідроморфологічно змінених об’єктів вибір репрезентативних 
точок має бути таким, щоб відображати загальний вплив щодо всіх 
об’єктів басейну. Коли водний об’єкт має тільки одне джерело впливу, 
відбір проб слід проводити в найбільш чутливому до забруднення міс-
ці. Якщо наявні декілька джерел забруднення, то проби бажано відби-
рати так, щоб розрізняти вплив кожного із джерел. Однак у багатьох ви-
падках на практиці буде неможливо оцінити вплив кожного із джерел, 
тому визначання впливу буде проводитись на основі групових оцінок. 

До програми досліджень оперативного моніторингу, перш за все, 
включають пріоритетні забруднюючі речовини та ті, що скидаються у 
значній кількості. Серед біологічних і гідроморфологічних показників 
обирають показники, найчутливіші до визначених впливів. Наприклад, 
якщо встановлено наявність значного впливу органічних забруднюю-
чих речовин, то найбільш чутливим до нього є бентосні організми, що 
й будуть слугувати індикатором цього забруднення. У цьому разі, коли 
немає іншого забруднення, фітопланктон та риби можна не досліджу-
вати. Втім слід мати на увазі, що програма контролю концептуально 
базується на понятті екологічного стану, тому вона має надавати мож-
ливість порівнювати екологічний стан із референсними умовами, а не 
тільки відображати ступінь впливу окремих речовин. 

Як уже зазначалося раніше, використання небіологічних показни-
ків для оцінки біологічного стану води може слугувати тільки допов-
ненням до біологічних індикаторів, а не заміняти їх. Це не виключає 
використання фізико-хімічних показників у разі застосування заходів 
щодо зменшення вмісту відповідних компонентів, наприклад зменшен-
ня скиду стічних вод міськими станціями водоочистки або застосуван-
ня на них поліпшених технологій. У такому разі контролюють і фізико-
хімічні параметри, і біологічні, наприклад, макрозообентос. Перші з них 
потрібно контролювати частіше і періодично підтверджувати біологіч-
ними параметрами. Це пов’язано з тим, що сучасні знання про харак-
тер поведінки окремих забруднюючих речовин та причинно-наслідкові 
зв’язки їхньої дії є недосконалими. Найбільшою проблемою, яка до цьо-
го часу не знайшла свого вирішення, є оцінка ступеня забруднення вод 
важкими металами, щодо яких діють досить жорсткі норми. Аналіз ста-
ну річок України свідчить, що у 70 – 90 % випадків спостережень відзна-
чають перевищення ГДК стосовно важких металів, що сягає 10 – 100 ГДК.

Однак стан біологічних угруповань не відображає такого забруд-
нення. Численні досліди показали, що розчинена органічна речовина 
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природних вод призводить до зниження фізіологічної активності іонів 
металів та їх доступності до клітин гідробіонтів, в результаті чого ток-
сична роль іонів металів істотно послаблюється. Такі ж висновки отри-
мано і стосовно дії органічних речовин на органічні мікрозабрудники, 
зокрема пестициди. Це дуже показовий приклад, що свідчить про те, 
як використання тільки фізико-хімічних показників може призвести до 
помилкових оцінок. 

Слід підкреслити, що оперативний контроль застосовують тільки, 
коли встановлено надходження пріоритетних забруднюючих речовин 
або тих, що визначені в Додатку VIII ВРД, а також біогенних речовин, 
важких металів, органічних мікрозабруднювачів, речовин, що негатив-
но впливають на баланс кисню.

Дослідницький моніторинг запроваджують: коли причини переви-
щень невідомі; коли контрольний моніторинг показує, що екологічні 
цілі, зазначені в Додатку IV ВРД, не будуть досягнуті, а оперативний мо-
ніторинг для з’ясування причин недосягнення вказаних цілей до цього 
не був встановлений; у випадку виникнення аварійного забруднення. 

Результати цього моніторингу можна використовувати для інфор-
мування компетентних органів, щоб мінімізувати вплив аварійного за-
бруднення, а також розробити заходи для досягнення «доброго» еко-
логічного стану. 

Програма дослідницького моніторингу розробляється для окремо-
го випадку. Вона може стосуватися одного водного об’єкта або його 
частини, окремих показників, що визначатимуться зі значно більшою 
частотою. У окремих випадках може використовуватись екотоксиколо-
гічний контроль. 

Дослідницький моніторинг може також передбачати аварійне по-
передження в разі випадкового забруднення джерела питної води. У 
цьому випадку його можна розглядати як частину програми заходів, що 
передбачені статтею 11.3.1 ВРД, і включають безперервне вимірювання 
окремих показників, наприклад розчиненого кисню. 

Зазначені принципи організовування кожного типу моніторингу 
свідчать, що їхні програми досліджень будуть значно відрізнятися. Для 
наочності основні параметри досліджень у процесі організовування 
контрольного та оперативного моніторингу представлено в табл. 3. 
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Таблиця 3. Порівняльний аналіз програм спостереження контроль-
ного та оперативного моніторингів

Контрольний моніторинг Оперативний моніторинг

1. Основні біологічні параметри оцін-
ки стану водного об’єкта. 

2. Основні гідроморфологічні параме-
три. 

3. Основні фізико-хімічні параметри 
оцін ки стану водного об’єкта: 

• температурні умови; 
• параметри, що забезпечують ба-

ланс кисню; 
• мінералізація; рН; 
• біогенні елементи. 

4. Пріоритетні забруднювальні речо-
вини, що надходять у водний об’єкт. 

5. Інші забруднювальні речовини, що 
надходять у водний об’єкт у значній 
кількості. 

1. Біологічні та гідроморфологічні пара-
метри, найбільш чутливі до встановле-
ного типу забруднення. 

2. Пріоритетні забруднювальні речови-
ни, що надходять у водний об’єкт. 

3. Інші забруднювальні речовини 
(включно з біогенними елементами), 
стосовно яких може виникнути ризик 
недосягнення екологічних цілей. 

Вибір частоти моніторингу. Частота моніторингу по кожному типу 
показників для кожного типу поверхневих вод вказана в розділі 1.3.4 
Додатка V ВРД. Додаткові вимоги до моніторингу охоронюваних тери-
торій зазначені в розділі 1.3.5 Додатка V ВРД 

Оскільки вміст забруднюючих речовин зазнає значних сезонних 
змін, тому важливим параметром при організації моніторингу є частота 
відбору проб. Цей параметр має забезпечувати надійні дані для визна-
чання екологічного стану водного об’єкта в часі. Щільність розміщення 
точок по території та частота їхнього відбору визначають рівень досто-
вірності та точності отриманих результатів. Прийнятна частота відбору 
має врівноважуватись вартістю досліджень. Частота відбору проб не є 
сталим показником і встановлюється відповідно до варіабельності ін-
гредієнтів у водах. Це пояснює те, що кількість відібраних проб може 
значно змінюватись залежно від показника та від загальних умов фор-
мування його вмісту в річці. Ключова вимога — гарантувати надійне ви-
значення стану водного об’єкта із заданим рівнем точності та достовір-
ності результатів спостереження. 

У ВРД указані мінімальні частоти відбору проб різних показників під 
час проведення контрольного моніторингу, що здебільшого становить 
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раз на 3 місяці і відповідає чинній зараз в організаціях гідрометслужби 
частоті відбирання на постах IV категорії. У разі встановлення концен-
трації речовини, нижчої за межу визначення, та коли немає ризику її 
подальшого збільшення (відповідна речовина не міститься в підстила-
ючій поверхні або в атмосферних опадах) допускається менша частота 
відбирання. 

Висновки стосовно екологічного стану перехідних та прибережних 
вод можуть бути менш достовірними через більшу природну гетероген-
ність та змінність умов у цих водах. Наприклад, у разі відбирання проб 
тільки в зимовий період дані щодо природної варіабельності біогенних 
елементів можуть бути заниженими, тому що вміст гідробіонтів, які їх 
споживають у цей час є мінімальним. Мінімальна частота визначання, 
що вказана для контрольного моніторингу, може також бути викорис-
тана і для оперативного моніторингу. У той же час у разі відповідного 
наукового обґрунтування допускається відбирати проби як частіше, 
так і рідше. Частота досліджень під час виконання завдань оперативно-
го моніторингу має забезпечувати оцінку екологічного стану водного 
об’єкта з прийнятною надійністю та точністю. Для гарантування надій-
ності визначення стану водного об’єкта обов’язковою є статистична ін-
терпретація результатів. 

Якщо екологічний стан конкретного об’єкта стійко покращується 
уже під час проведення програми заходів, то частоту відбору проб мож-
на змінювати або оперативний моніторинг взагалі можна не проводити. 

Наведені положення свідчать про те, що в результаті проведення 
вказаних програм моніторингу не можна сформувати єдину щорічну 
базу даних для всіх точок та всіх показників. Як бачимо, програми спо-
стережень та частоти відбирання проб будуть значно відрізнятися.

Таблиця 4. Частота моніторингу за ВРД (індикативна)

  Річки* Озера*

Елементи біологічної якості    
Фітопланктон 6 місяців 6 місяців
Інша водна флора 3 роки 3 роки
Бентосна бесхребетна фауна 3 роки 3 роки
Риби 3 роки 3 роки
Елементи гідроморфологічної якості
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Безперервність 6 років
Гідрологія Безперервно 1 місяц
Морфологія 6 років 6 років
Елементи фізико-хімичної якості
Температура 3 місяця 3 місяця
Насиченість киснем 3 місяца 3 місяца
Солоність 3 місяца 3 місяця
Біогени 3 місяця 3 місяця
Кислотність 3 місяця 3 місяця
Інші забруднювачі 3 місяця 3 місяца
Пріоритетні речовини 1 місяць 1 місяць

* Раз у вказаний інтервал

Стандартні методи для типових показників. Хоча встановити єди-
ну методику ведення моніторингу для всіх показників, які будуть пере-
раховані, неможливо, необхідно дотримуватися стандартних методів, 
встановлених на міжнародному рівні. Додаток V ВРД включає перелік 
відповідних стандартів. Цей перелік потребує модифікації та доповне-
нні по мірі тестування методик і розробки нових стандартів22.

Моніторинг підземних вод Додатка V ВРД вимагає від держав-членів 
ЄС ведення моніторингу кількісного і хімічного стану підземних вод. 
ВРД досить точно вказує методику (показники, вибір місця, частоту, пр.) 
ведення моніторингу підземних вод.

Керівні документи із загальної Стратегії виконання ВРД (№ 7, № 15 – 18) 
вимагають створення мережі для наступних категорій моніторингу під-
земних вод: 

• моніторинг кількісного стану підземних вод;
• контрольний моніторинг; 
• оперативний моніторинг; 
• моніторинг охоронних зон навколо джерел питної води;
• попереджувальний і обмежувальний моніторинг.
Мережа моніторингу кількісного стану дозволяє:
• спростити оцінку і подальше спостереження за кількісним ста-

ном підземних вод; 

22 Н. М.  Осадча, Н. С.  Клебанова, В. І.  Осадчий, Ю. Б.  Набиванець. Адаптація сис-
теми моніторингу поверхневих вод державної гідрометеорологічної служби 
МНС України до положень Водної рамкової директиви ЄС, — 2009.



38

• гарантувати, що довгострокове вилучення підземних вод не 
створить їм загрози;

• перевірити, чи не впливає вилучення підземних вод на поверх-
неві водні об’єкти і наземні екосистеми, які напряму залежать від 
підземних вод;

• перевірити, чи не викликають антропогенні зміни потрапляння в 
підземні горизонти морської чи іншої води.

Дані контрольного моніторингу використовують для:
• характеристики хімічного складу підземних вод і оцінки ризику; 
• оцінки довгострокових тенденцій в зміні природних в виклика-

них діяльністю людини концентрацій забруднюючих речовин;
• обґрунтування необхідності оперативного моніторингу.
Мережа оперативного моніторингу допомагає: 
• виявити усі об’єкти підземних вод, що віднесені до групи ризику 

не досягнення екологічних цілей; 
• встановити наявність значних і стійких тенденцій підвищення 

концентрацій забруднювачів і вихідних положень для прийняття 
заходів;

• заходи слід застосовувати, коли концентрація забруднювачів до-
сягає максимум 75 % від стандарту якості, встановленого існую-
чим національним чи європейським законодавством по відно-
шенню до питних підземних вод. 

Моніторинг територій що охороняються навколо джерел питної води 
потрібний для тих об’єктів підземних вод, які виробляють у середньо-
му більше ніж 100 м3 на добу. Крім таких територій, ВРД також вимагає 
проводити моніторинг інших природних територій, що охороняютьс я. 

Попереджувальний і обмежувальний моніторинги є обов’язковими 
для потенційних точкових джерел забруднення підземних вод з метою 
запобігання забруднення підземних вод і економії коштів на їх відтво-
рення. Дослідницький моніторинг допомагає розслідуванню конкрет-
них випадків чи проблем, що пов’язані з якістю води.

Спільним в стандартах ЄС і України є те, що нормативи в обох ви-
падках визначені для трьох типів водокористування — господарсько-
питного, рибогосподарського і рекреаційного призначення. Стандарти 
України для цих трьох видів водокористування є достатньо жорсткими, 
нормативи яких встановлені значно нижчі за європейські. Але, не див-
лячись на це існує низка параметрів, які зіставні з параметрами ЄС. 
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Стандарти України для поверхневих вод містять величезну кількість 
показників, які були встановлені ще за радянських часів і багато з яких 
у наш час фактично не відслідковуються і не вимагають контролю та 
аналізу для того чи іншого типу водокористування. Невелика кількість 
показників, що відслідковуються, також пов’язана з тим, що українські 
лабораторії державного рівня не мають належної лабораторної бази та 
відповідного фінансування. У зв’язку з цим, існуючі стандарти вимага-
ють детального аналізу, оцінки та можливого перегляду в бік зменшен-
ня числа регульованих показників.

Аналіз діючої системи стандартів якості поверхневих вод (СЯПВ) 
України свідчить про те, що існуюча нормативна база країни може бути 
гармонізована з відповідними стандартами ЄС. Для класифікації СЯПВ 
для України пропонується взяти за основу цільове призначення водних 
ресурсів. Також береться до уваги існуюча система моніторингу та оцін-
ки якості поверхневих вод, потенціал лабораторій, фінансові та технічні 
можливості країни. Нові СЯВП повинні бути сумісні з нормативами ЄС.

Гідробіологічний моніторинг в Україні. У Центральній геофізичній 
обсерваторії з 1974 року функціонує лабораторія гідробіології. В об-
ласті екологічного моніторингу довкілля лабораторія успішно працює 
майже 40 років. Основними напрямками діяльності лабораторії є:

• гідробіологічна характеристика водних об’єктів (видовий склад 
і кількісний розвиток фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, 
періфітону, вищої водної рослинності);

• визначення якості вод за гідробіологічними показниками — біо-
індикація поверхневих вод;

• експериментальне визначення токсичності вод — біотестування 
поверхневих, зворотних (стічних), підземних, питних вод тощо 
(визначення хронічної токсичності вод).

Втім гідробіологічний моніторинг в Україні не проводиться система-
тичним чином і регулярно на всій території країни, і він не включений 
в систему державного екологічного моніторингу. У тих випадках, коли 
гідробіологічні параметри включаються в програми регулярного мо-
ніторингу, вони часто обмежуються придонною безхребетної фауною; 
і робиться це у зв’язку з науковими інтересами Інституту гідробіології 
НАН України, а не за завданням урядових установ.

Український гідрометеорологічний центр відповідає за державний 
гідрологічний моніторинг. Метою спостережень є отримання даних, не-
обхідних для гідрологічних прогнозів, вивчення гідрологічного режиму 



40

та оцінки впливу людської діяльності на водні ресурси. Крім Гідромете-
орологічного центру в Києві, є 24 регіональних центри, Центральна гео-
фізична обсерваторія в Києві і дві обсерваторії в Ізмаїлі та Севастополі. 

Гідрологічний моніторинг здійснюється геофізичної обсерваторією 
на 435 спостережних станціях, 375 з яких розташовуються на річках і 
60 — на озерах і водосховищах. Витрата води вимірюється на 333 гідро-
логічних станціях по всій країні. Метод кривої залежності витрати води 
від рівня використовується для щоденних розрахунків річкового стоку. 
Гідроморфологічну інформацію можна отримати, щонайменше, по 333 
поперечних перерізах річок, у тому числі стоку води, швидкості течії, 
змінах глибини і ширини. Гідрологічні вимірювання проводяться шта-
том спостерігачів. Водомірні рейки і самописці використовуються для 
спостереження рівня води, а гідрометричні вертушки для вимірюван-
ня витрати води. Всі існуючі вимірювальні прилади калібруються 1 раз 
кожні два роки.

Автоматичні станції встановлені на 41 ділянках (38 — у Закарпатті, 
2 — на річці Прут і 1 — на річці Дніпро). Оперативна інформація пере-
дається по мобільному зв’язку на FTP — сервер з 2001 року. Дані обро-
бляються і зберігаються в Геоінформаційній системі ARM. Історичні дані 
зберігаються на паперових носіях. 

Державне агентство водних ресурсів відповідає за всі питання по-
літики, пов’язані з розвитком водних ресурсів, забезпечує контроль 
водозабору і використання води. Десять басейнових управлінь підтри-
мують відомчу мережу гідрологічних станцій на меліораційних каналах 
і на ГЕС.

Повномасштабний моніторинг гідроморфологічних параметрів від-
повідно до вимог ВРД в Україні не проводиться. А саме:

• гідрологічний режим оцінюється з точки зору обсягу стоку і ди-
наміки, в той же час зовсім не досліджується взаємодія поверхне-
вих і ґрунтових вод.

• безперервність річкового потоку і річкової заплави оцінюється 
тільки в межах 300 м поблизу станції спостережень за винятком 
спеціальних обстежень.

• морфологічний стан оцінюється тільки на ділянках річок побли-
зу станцій моніторингу, програма спостережень на озерах вкрай 
обмежена.

Гідрохімічний моніторинг поверхневих вод у басейнах річок про-
водиться Державним агентством водних ресурсів України відповідно 
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до Програми державного моніторингу довкілля, затвердженої його 
наказом від 30.12.2011 № 310, що базується на басейновому принципі 
управління. Перелік показників, які визначаються, суттєво різниться від 
рекомендованого ВРД. Зокрема, практично не визначається вміст пріо-
ритетних забруднюючих речовин, натомість велика увага приділяється 
спостереженням за компонентами сольового складу природних вод. 
Що стосується обладнання лабораторій, то з наявного обладнання біль-
ша частина може бути використана для визначення хімічних та фізико-
хімічних елементів якості, однак, прилади, що використовуються для 
визначення важких металів, не дозволяють забезпечити вимірювання в 
необхідному діапазоні. Також майже відсутні прилади для проведення 
визначення речовин, віднесених ВРД до переліку пріоритетних.

Незважаючи на все вищенаведене, необхідно визнати, що на сьо-
годні в Україні не існує єдиної системи моніторингу ні поверхневих, ні 
підземних вод, що функціонує за басейновим принципом і координує 
діяльність всіх суб’єктів державного моніторингу вод. 

Основними вадами сучасної системи моніторингу вод є її відомча 
розрізненість, що призводить до дублювання (дуже часто проби води 
відбираються різними лабораторіями в тому самому місці, дати відбору 
проб не погоджуються, а обмін результатами відсутній), недотримання 
вимог щодо кількості відборів проб. Лабораторії різних відомств вико-
ристовують різні методи аналізу, що іноді унеможливлює порівняння 
результатів. Якість лабораторних вимірювань також потребує покра-
щення. Крім цього, існує проблема дефіциту сучасного аналітичного 
обладнання високої чутливості, що дозволяє визначати концентрації 
специфічних забруднень. Види моніторингу не узгоджуються з відпо-
відними програмами моніторингів, які реалізуються в країнах ЄС.

Крім того, існує певна проблема з оцінкою даних моніторингу, а саме 
інструментами їхньої оцінки (нормативи, класифікації), що дозволило 
б отримати об’єктивну інформацію щодо екологічного стану водних 
об’єктів України.

Фізико-хімічні параметри в Україні контролюються по всій терито-
рії, але існує відносно невелике число лабораторій, здатних визнача-
ти більш широке коло параметрів (органічні мікрозабруднення і важ-
кі метали). Ці лабораторії розосереджені по всій території країни і не 
обов’язково підвідомчі одному і тому ж органу або слідують єдиним 
нормативним документам з моніторингу та оцінки. Різні стратегії оцін-
ки створюють різні вимоги до інформації про діяльність з моніторингу 
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навколишнього середовища. Як можна бачити з доповідей про стан до-
вкілля Мінприроди, протягом останніх 10 – 15 років природоохоронні 
органи були зацікавлені лише в інформації про «частку проб, які не від-
повідають гранично допустимим нормам забруднення води в загальній 
кількості проб поверхневих і підземних вод (у відсотках, по даних хіміч-
ного і бактеріального забруднення)». Навіть категорії водних об’єктів 
визначаються інтегральним індексом забруднення води, використову-
ючи тільки індекси азоту амонійного, азоту нітритного, нафтопродуктів, 
фенолів, розчинного кисню і БСК5. Але і вони не визначались і не публі-
кувалися протягом останніх років.

РОЗДІЛ 5

Організація залучення заінтересованих учасників
через басейнові ради

Визначальними рисами основних органів управління водними ресур-
сами річкового басейну мають бути такі:

• самодостатність: орган управління має всі важелі управління та 
забезпечує самовідтворюючий розвиток системи;

• участь усіх зацікавлених верств суспільства у прийнятті управлін-
ських рішень;

• науково обґрунтоване використання сучасних інструментів регу-
лювання юридичного, адміністративного, екологічного та техніч-
ного аспектів;

• повна відповідність вимогам ринкової економіки, використання 
її механізмів;

• формування політичної волі осіб, які приймають рішення, під по-
стійним впливом громадськості, неурядових організацій, водоко-
ристувачів;

• повна відповідальність за стан водних об’єктів у межах басейну 
та задоволення потреб водоспоживачів і водокористувачів.

Основними органами управління водними ресурсами, їхнім вико-
ристанням, охороною і відтворенням мають бути Басейнова рада та 
Водне агентство річкового басейну.



43

Басейнова рада та Водне агентство мають розробляти напрями вод-
ної політики в басейні річки, готувати виконавчі документи, визначати 
ставки платежів за водокористування тощо.

Особливо важливими та актуальними функціями Басейнової ради та 
Водного агентства мають бути:

• планування заходів з покращення якості води в річці;
• узгодження басейнових інтересів та інтересів окремих 

адміністративно-територіальних утворень;
• регулювання юридичних, адміністративних і технічних відносин;
• моніторинг;
• аналіз діяльності (поквартально).
На відміну від детальної регламентації процесу моніторингу ВРД не 

дає чітких вказівок, як має бути організований процес залучення всіх 
заінтересованих учасників до процесу водного басейнового управлін-
ня. Вказується лише, що всі плани управління річковими басейнами 
(надалі  — ПУРБ) мають мати визначені компетентні басейнові органи 
для розробки і впровадження ПУРБів. Решту деталей організації басей-
нових органів ВРД полишає на розсуд держав. І ця організація дійсно 
сильно відрізняється від держави до держави. 

Що стосується організації басейнових рад, то головною відмінніс-
тю є мандат рад — консультативно-дорадчий (у більшості випадків) чи 
право на затвердження всіх, включно з фінансовими, рішень виконав-
чих басейнових органів (наприклад, Франція). Україна в цьому процесі 
схиляється до першого підходу.

Для досягнення доброго екологічного стану або доброго екологіч-
ного потенціалу поверхневих вод і для запобігання погіршення еко-
логічного статусу відповідно до вимог ВРД ЄС терміново необхідний 
єдиний підхід планування. Його метою має стати збалансоване багато-
функціональне використання ресурсів річкових ландшафтів (включаю-
чи, наприклад, вжиття заходів для збереження та відновлення природ-
них середовищ існування флори та фауни, сталого водокористування, 
рибництва, сільськогосподарського виробництва, лісівництва, туризму 
та судноплавства). Загальне розуміння проблем управління водними 
ресурсами і транскордонне співробітництво є завданнями, які повинні 
бути виконані у процесі мультидисциплінарного планування і в процесі 
прийняття рішень.23

23 СПІЛЬНА ЗАЯВА про керівні принципи розвитку внутрішнього судноплавства 
та екологічного захисту Дунайського басейну, fi le:///C:/Users/user/Dropbox/%D
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Формування державної системи управління водними ресурсами є 
довгостроковим процесом, який потребує впровадження відповідних 
рис басейнової системи управління:

• самодостатність — органи управління мають усі важелі управлін-
ня і забезпечують самовідтворювальний розвиток системи;

• науково обґрунтоване використання сучасних інструментів юри-
дичного, адміністративного, економічного і технічного регулю-
вання;

• повна відповідальність вимогам ринкової економіки і викорис-
тання її механізмів;

• демократизм і прозорість діяльності всіх ланок системи;
• участь усіх зацікавлених верств суспільства в ухваленні управлін-

ських рішень;
• постійний контроль громадськості, неурядових організацій, во-

докористувачів за рішеннями, які ухвалюються;
• повна відповідальність за стан водних об’єктів у межах басейну 

та задоволення потреб водокористувачів.
Одним з ключових принципів басейнового управління водними ре-

сурсами є активне залучення зацікавлених сторін в процес управлін-
ня в даній сфері. У цілій низці найважливіших міжнародних документів 
останнього десятиліття наголошується, що спільна участь є необхідною 
умовою для досягнення стійкого розвитку і забезпечення ефективно-
го управління водними ресурсами. Тому створення басейнових рад в 
сучасній міжнародній практиці є важливою складовою інтегровано-
го підходу до управління водними ресурсами, який розглядається як 
ефективний засіб забезпечення справедливого, економічно вигідного і 
екологічно стійкого управління водними ресурсами та надання водних 
послуг. Такі органи забезпечують необхідну інституційну основу для ко-
ординації зусиль органів з управління водними, земельними ресурса-
ми, охороні навколишнього природного середовища, різних категорій 
водокористувачів, наукових установ, громадських організацій, що за-
ймаються питаннями охорони довкілля.

Басейнові ради України по суті своїй мають консультативно-дорадчий 
статус. Це означає, що вони не володіють владно-розпорядними повно-
важеннями, наприклад, не можуть затверджувати нормативно-правові 
документи, видавати дозволи (ліцензії), здійснювати контрольно-

0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/Joint_Statement_ukr_with_annexes.pdf
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інспекційну діяльність, розпоряджатися державним майном. Даний 
орган, перш за все, покликаний розробляти і приймати рекомендації 
для учасників басейнової угоди. У багатьох випадках склад басейнової 
ради може бути ширше за склад учасників басейнової угоди, тому його 
консультативно-дорадчі функції можуть не обмежуватися тільки учас-
никами угоди. Основні функції басейнової ради можуть полягати в:

• розробці стратегії або бачення сталого управління водними ре-
сурсами річкового басейну;

• підтримці розробки і погодженні Плану управління річковим ба-
сейном і реалізації Програми дій;

• сприянні прийняттю узгоджених рішень в області управління 
водними ресурсами та вирішенні конфліктів водокористувачів в 
межах басейну;

• поширенні інформації щодо підходів і найкращих практик стало-
го використання водних ресурсів та ін.

Необхідність впровадження принципів басейнового управління 
в Україні визначена Водним кодексом України і Загальнодержавною 
програмою розвитку водного господарства. Розвиток басейнової сис-
теми управління водними ресурсами в Україні повинен здійснюватися 
з максимальним використанням і значним розширенням функцій, які 
забезпечуються водогосподарською галуззю. Згідно з чинним зако-
нодавством передбачається повний перехід на басейновий принцип 
управління водними ресурсами країни та створення на базі басейнових 
водогосподарських органів Держводагентства басейнових управлінь 
водних ресурсів в основних басейнах річок. 

У річкових басейнах вирішення всіх питань, пов’язаних з викорис-
танням, охороною і відтворенням водних ресурсів, передбачається по-
класти на басейнову раду річкового басейну, виконавчим органом якої 
має бути Басейнове управління водних ресурсів. Значення такого фор-
мування як Басейнова рада полягає перш за все у впровадженні басей-
нового принципу управління водними ресурсами, що є метою Водної 
рамкової директиви.

Діяльність Басейнової ради спрямована на практичну реалізацію ін-
тегрованого управління водними ресурсами (з урахуванням інтересів 
різновиду структур, сфер діяльності по басейну) шляхом налагодження 
взаємодії державних органів влади, зацікавлених сторін та громадськос-
ті та на виконання ст. 14 Водної рамкової директиви, якою визначаєть-
ся, що держави-члени заохочують активне залучення всіх зацікавлених 
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сторін до виконання цієї Директиви, зокрема у складання, перегляд і 
коригування планів розпоряджання басейном ріки. Держави-члени за-
безпечують, щоб для кожного району басейну ріки ними публікувалися 
і робилися доступними для широкого загалу, включаючи користувачів, 
з метою отримання коментарів.

Басейнові ради є дорадчими органами та головними басейновими 
координаторами і діють на громадських засадах.

Основоположним принципом діяльності Басейнової ради є узго-
дження інтересів та координація дій суб’єктів управління і користу-
вання водними ресурсами. Басейнова рада є колегіальним органом з 
вирішення усіх водних проблем басейну річки. У своїй діяльності ке-
рується законами України, рішеннями Кабінету Міністрів України та 
іншими чинними методично-нормативними документами. Басейнова 
рада — це своєрідний “парламент води”, який складається з представ-
ників водокористувачів, місцевих органів влади у сфері використання 
і охорони водних ресурсів, громадських організацій та представників 
науки й інших зацікавлених учасників водогосподарського комплексу 
відповідного річкового басейну.

Головною метою Ради є сприяння впровадження принципів інтегро-
ваного управління водними ресурсами управління водними ресурсами 
у басейнах річок, шляхом прийняття узгоджених рішень з питань водо-
господарської політики на території басейну із залученням до процесу 
управління представників місцевих органів влади у сфері використан-
ня і охорони водних ресурсів, громадських та екологічних організацій, 
наукових установ (згідно профілю).

Для належної діяльності ради до її складу повинні входити в рівних, 
чисельно однакових співвідношеннях, представники центральних і те-
риторіальних органів державної виконавчої влади, місцевих Рад і ор-
ганів самоврядування, водокористувачів, громадськості та науковці 
відповідних спеціальностей і юристи. Ці представники (центральних і 
територіальних органів виконавчої влади, місцевих Рад, органів само-
врядування, водокористувачів, науковців та юристів) делегуються до 
складу Басейнової ради на зборах відповідних колективів і громад в 
спосіб вільних виборів строком на 4—5 років. 

Правовою основою для заснування і діяльності Басейнової ради мо-
жуть стати типові положення про регіональне співробітництво та Басей-
нову раду, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, угода між 
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керівними органами усіх вищеназваних категорій суб’єктів управління 
водами річкового басейну, а також інші нормативно-правові акти.24

До основних функцій Басейнової ради належить:
• прийняття рішень в галузі управління водними ресурсами в меж-

ах басейну;
• вироблення політичних принципів з використання водних ресур-

сів в межах басейну;
• реалізація та адаптація Плану управління басейном;
• визначення плану заходів для реалізації схеми розвитку басейну;
• вирішення конфліктів водокористувачів.
Виконавчим органом басейнових рад мають бути Басейнові управ-

ління водних ресурсів і на підставі басейнових планів та програм здій-
снювати державне управління водними ресурсами в басейні. Ці плани 
та програми повинні складатися із:

• загальної характеристики басейну; 
• короткого опису негативних факторів, що впливають на стан вод;
• переліку екологічних завдань;
• водогосподарського балансу в басейні річки;
• економічного аналізу використання води;
• програм для районів річкових басейнів, окремих підбасейнів, 

тощо;
• інформаційного забезпечення громадськості щодо планів управ-

ління річковим басейном;
• переліку компетентних органів виконавчої влади, причетних до 

виконання завдань, передбачених планами та програмами;
• конкретних заходів, які намічені для виконання в басейні на най-

ближчий час та на перспективу.
Основою діяльності Басейнового управління водних ресурсів є рі-

шення Басейнової ради.  До основних функцій Басейнових управлінь 
водних ресурсів слід віднести управління використанням, охороною та 
відтворенням водних ресурсів, включаючи:

• здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення водних 
об’єктів;

• забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних 
ресурсах;

24 Положення про басейновий принцип управління водними ресурсами (II ре-
дакція). — Положення розроблене Держводгоспом України. — 12 с.
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• забезпечення функціонування систем державного моніторингу 
вод;

• забезпечення експлуатації водогосподарських систем, об’єктів, 
споруд;

• контроль за додержанням водного законодавства.
Як показує практика в організацію водного управління, в межах ба-

сейну річки, й охорону довкілля закладено, на жаль, із самого початку 
значні організаційні труднощі, оскільки це завдання покладено на різ-
ні відомства, що мають, відповідно, й різні інтереси. Так, наприклад, на 
Канівському водосховищі за виробництво електроенергії відповідає 
Державна акціонерна компанія «Укргідроенергія», за судноплавство — 
Державне підприємство «Укрводшлях», а за мінімізацію негативних 
наслідків створення й експлуатації Дніпровського каскаду переважно 
відповідає Дніпровське басейнове управління водних ресурсів, підпо-
рядковане Держводагентству України.25 Це одна із причин, чому перед-
бачені Правилами експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду26 
численні заходи часто не виконуються або виконуються в обмежених 
об’ємах. Внаслідок цього основна увага при експлуатації водойм приді-
ляється їхньому наповненню весною, підтриманню «оптимальних» рів-
нів та скидам через гідровузли переважно в інтересах гідроенергетики 
та водного господарства. Як наслідок, питаннями стану води та покра-
щення цього стану ніхто не займається. Існування басейнових рад — це 
один із способів вирішення питань, передбачених Водною рамковою 
директиво ю.

Таким чином, існування Басейнових управлінь водних ресурсів без 
створення та функціонування Басейнових рад ускладнює впроваджен-
ня в Україні на практиці принципів ВРД, а саме виконання принципу інте-
грованого управління водними ресурсами за басейновим принципо м.

25 Стародубцев В. М. Канівське водосховище — «Українська Венеція» чи еколо-
гічна загроза? — Київ: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012. — 34 с

26 Екологічні вимоги до правил експлуатації дніпровських водосховищ (наукові 
засади та проблеми) / В. М. Тімченко, О. П. Оксіюк, В. Д. Романенко та ін.. — К.: 
Ін-т гідробіології НАН Укрїни, 2002. — 36 с.
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Рекомендації 

Відповідно до Концепції розвитку водного господарства 2000 року 
передбачалось внесення змін до законодавства, а саме: для реалі-
зації цілей сталого і збалансованого водозабезпечення соціально-
економічного розвитку держави необхідно внести зміни до чинного 
водного законодавства України, вдосконалити економічні та адміністра-
тивні важелі управління, забезпечити додержання природоохорон-
ного законодавства України і підвищити стимулюючу роль бюджетної 
і податкової систем, структурної та інвестиційної політики. Особлива 
увага приділятиметься розробленню та поетапній реалізації дієвого 
економічного механізму регулювання водних відносин за басейновим 
принципом. Плата за використання та забруднення водних ресурсів по-
винна забезпечити їхню охорону та відтворення. Вона має стати голо-
вним джерелом фінансування водоохоронних заходів, реконструкції і 
підтримання в належному стані водогосподарських об’єктів та заходів 
щодо запобігання шкідливій дії вод. Важливим фактором має бути по-
ступове вдосконалення систем функціонування водогосподарських 
організацій, аналіз витрат коштів державного бюджету на утримання 
водогосподарських об’єктів, розроблення відповідних нормативно-
правових актів, у тому числі нормативів втрат води під час її транспор-
тування і використання тощо. 

Необхідно переглянути розміри штрафів за забруднення вод. У сфе-
рі промислового виробництва повинен ефективно діяти принцип «за-
бруднювач платить». 

Відповідно до концепції основним напрямом правового забезпе-
чення реалізації Концепції розвитку водного господарства України є 
розроблення та прийняття нормативно-правових актів, зокрема про: 

• порядок планування раціонального і комплексного використан-
ня водних ресурсів; 

• басейнову систему управління водокористуванням, охороною 
вод та відтворенням водних ресурсів; 

• водозбереження; 
• питну воду; 
• меліорацію сільськогосподарських земель; 
• річки Карпатського регіону; 
• басейн Сіверського Дінця; 
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• порядок використання земель у зонах можливого затоплення; 
• зони санітарної охорони господарсько-питних водозаборів; 
• джерела господарсько-питного водопостачання; 
• державні будівельні норми проектування водопостачання та ка-

налізації; 
• безпеку гідротехнічних споруд; 
• порядок взаємодії в разі прояву шкідливої дії води; 
• стандарти на скидні води, якість води тощо; 
• інші нормативно-правові акти з охорони водних джерел, сти-

мулювання їхнього раціонального використання та запобігання 
шкідливій дії води. 

Кабінет Міністрів України у розпорядженні від 3 вересня 2009 р. 
№  1029-р Київ «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової 
програми розвитку водного господарства на період до 2020 року» за-
значив шляхи і способи розв’язання проблеми впровадження басейно-
вого принципу управління шляхом: 

1) вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема внесен-
ня відповідних змін до Водного кодексу України, розроблення 
нормативно-правових актів з питань інноваційного розвитку 
водного господарства та інтегрованого управління водними ре-
сурсами за басейновим принципо м; 

2) удосконалення системи державного управління водними ресур-
сами, зокрема:

• визначення гідрографічних меж головних річкових басейнів; 
• розроблення і затвердження порядку інтегрованого управ-

ління водними ресурсами за басейновим принципом та еко-
логічного оздоровлення водних об’єктів; 

• підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових 
управлінь водних ресурсів; 

• утворення басейнових рад річок як представницьких орга-
нів з метою залучення заінтересованих сторін до охорони і 
раціонального використання водних ресурсів; 

• розроблення планів управління річковими басейнами.
Діючий Водний кодекс України та Закон України від 24.05.2012 р. 

№ 4836 «Про Загальнодержавну цільову програму розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на 
період до 2021 року» передбачають управління водними ресурсами 
за басейновим принципом і розробку планів управління річковими ба-
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сейнами, але механізм їхнього впровадження досі не визначений наці-
ональним законодавством України.27 З огляду на вищенаведене можна 
виділити такі загальні рекомендації:

1. Закріпити у законодавстві визначення Інтегроване управління 
річковим басейном (ІУРБ)  — процес координації збереження, 
управління та розвитку водних, земельних і пов’язаних з ними 
ресурсів (поза галузевим підходом) в межах конкретного річко-
вого басейну для того, щоб максимізувати у справедливий спосіб 
економічні та соціальні вигоди, пов’язані з використанням водних 
ресурсів, водночас зберігаючи і, там де необхідно, відновлюючи 
прісноводні екосистеми.

2. Внести змін до Водного кодексу України щодо впровадження інте-
грованих підходів в управління водними ресурсами шляхом роз-
робки, прийняття та впровадження планів управління річковими 
басейнами, внесені Державним агентством водних ресурсів, що 
мало відображати зміни мандату Держводгоспу, який раніше пе-
реймався лише управлінням водною інфраструктурою. Ці пропо-
зиції, в разі їх прийняття, могли б дійсно наблизити Україну до вод-
них принципів Acquis Communautaire. Саме на це спрямований 
проект змін Водного кодексу України, запропонований для гро-
мадського обговорення на сайті Мінприроди України. (Додаток 1).

3. Розробити та закріпити на законодавчому рівні Типового поло-
ження про Басейнову раду, шляхом прийняття відповідної поста-
нови Кабінетом Міністрів України (Додаток 2).

4. Внести зміни у Водний кодекс України щодо створення Басейно-
вих рад та закріпити за ними чітко визначені функції, завдання та 
повноваження.

5. Внести зміни у Водний кодекс у частині закріплення принципу 
басейного управління водними ресурсами, який втілений у життя 
через створення басейнових управлінь водних ресурсів, які діють 
у складі Держводгоспу.

6. Внести зміни у Водний кодекс для законодавчого закріплення 
гідрографічного і водогосподарського районування території 
Україн и.

27 План управління річковим басейном Південного Бугу, http://www.buvr.vn.ua/
diyalnist-buvr/mizhnarodna-diyalnist
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7. Водна рамкова директива вказує про інтегроване управління 
водними ресурсами та базі басейну ріки, вказуючи, що органом, 
який визначає водну політику на території басейну ріки, має за-
безпечувати комплексність у вирішенні всіх питань. Досягнути цієї 
мети можна саме через створення басейнових рад. Для цього слід 
затвердити постанову Кабінету Міністрів України, яка б затвер-
джувала Положення про басейновий принцип управління. Див. 
Додато к 3.

8. Переглянути розміри штрафів за забруднення вод. У сфері про-
мислового виробництва повинен ефективно діяти принцип «за-
бруднювач платить».

9. Запровадити дієві механізми моніторингу вод шляхом впрова-
дження двох оцінок: «екологічного стану» і «хімічного стану», вза-
мін ГДС та ГДР.

10. Проведення екотоксичних досліджень відповідно до синтетичних 
і несинтетичних забруднюючих речовин.

11. Організувати моніторинг вод з метою отримання узгодженого та 
всебічного огляду кожного річкового басейну для оцінки його 
екологічного та хімічного стану із застосуванням принципу бага-
торівневого моніторингу (контрольного, оперативного та дослід-
ницького).

12. Передбачати розробку програм заходів для покращення стану 
водного об’єкту з розробкою індивідуальних програм моніторин-
гу.

13. Включити в систему державного екологічного моніторингу гідро-
біологічний моніторинг, передбачити його проведення система-
тичним чином і регулярно на всій території країни.

14. Запровадити здійснення повномасштабного моніторингу гідро-
морфологічних параметрів відповідно до вимог ВРД в Україні.

15. Привести гідрохімічний моніторинг у відповідність із вимогами 
ВРД, організувати єдину систему лабораторій, узгодити здійсню-
вану ними діяльність, забезпечити лабораторії відповідним об-
ладнанням та реактивами.

16. Розробити концепцію та закріпити на законодавчому рівні інте-
грований природоохоронний дозвіл.
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Додаток 1

Проект Закону України
Про внесення змін до водного кодексу України 

(щодо впровадження інтегрованих підходів в управління
водними ресурсами за басейновим принципом)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Внести до водного кодексу України (відомості верховної ради Украї-

ни, 1995 р., № 24, ст. 189) такі зміни:
У статті 1:
Додати, що згідно із Законом України «Про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року від 21 
грудня 2010 року № 2818-vi, «Метою національної екологічної політики 
є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середо-
вища України шляхом інтеграції екологічної політики”, а “реформування 

Системи державного управління в галузі охорони та раціонального 
використання” вод” має відбуватися “шляхом впровадження інтегрова-
ного управління водними ресурсами за басейновим принципом”.

Визначення терміну «водогосподарський баланс» викласти в такій 
редакції:

• Водогосподарський баланс  — співвідношення між надходжен-
ням та витратою води на будь якій частині земної поверхні за пев-
ний час з урахуванням господарської діяльності людини;

• Визначення терміну «басейн водозбірний» виключити.
З урахуванням алфавітного порядку доповнити термінами такого 

змісту:
• Замість визначення «басейновий принцип управління  — комп-

лексне інтегроване управління водними ресурсами в межах 
території річкового басейну» подати визначення “інтегроване 
управління водними ресурсами за басейновим принципом — це 
цілеспрямована діяльність по поліпшенню стану водних ресур-
сів в межах території річкового басейну»;

• «басейнова рада — консультативно-дорадчий орган, створений 
для вирішення питань з використання і охорони вод та відтво-
рення водних ресурсів у межах території річкового басейну»;
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• «водогосподарська ділянка  — визначена частина річкового ба-
сейну, для якої розробляються водогосподарські баланси, вста-
новлюються ліміти забору та вилучення водних ресурсів із вод-
ного об’єкта та інші параметри використання водного об’єкта 
(водокористування)»;

• «водогосподарські системи  — комплекс пов’язаних між со-
бою водних об’єктів та гідротехнічних споруд, призначених для 
управління водними ресурсами»;

• «перерозподіл водних ресурсів — подача (перекачування) води з 
одного річкового басейну в інший або в межах одного річкового 
басейну для забезпечення потреб водокористувачів маловодних 
регіонів у водних ресурсах»;

• «план управління річковим басейном — стратегічний документ, 
що надає оцінку екологічному стану водних об’єктів басейну і ви-
значає екологічні, економічні та соціальні цілі та заходи по їх до-
сягненню, спрямовані на реалізацію державної політики у галузі 
використанням і охорони вод та відтворенням водних ресурсів»;

• «район річкового басейну — головна одиниця управління у галу-
зі використанням і охорони вод та відтворенням водних ресурсів, 
що складається з річкового басейну (сусідніх річкових басейнів) 
та пов’язаних з ними підземних водоносних горизонтів та лима-
нів у межах території України»;

• «річковий басейн  — частина земної поверхні, стік води з якої 
послідовно через пов’язані водойми і водотоки здійснюється в 
море або озеро»;

• «санітарна витрата — мінімальна розрахункова витрата води, що 
скидається з водосховища (ставка) до річки в маловодний (ме-
женний) період відповідно до встановлених режимів роботи або 
регламентів експлуатації цих водосховищ (ставків) з метою підви-
щення водності річки нижче за течією та запобігання погіршення 
якості води джерел централізованого господарсько-питного во-
допостачання»;

• «суббасейн — частина річкового басейну, стік води з якої через 
пов’язані водойми і водотоки здійснюється до головної річки ба-
сейну або водогосподарської ділянки нижче за течією».

Частину першу статті 13 доповнити словами «а також, планів управ-
ління річковими басейнами».

Доповнити статтями 131, 132, 133 та 134 такого змісту:
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«Стаття 131. Гідрографічне і водогосподарське районування тери-
торії України

1. Гідрографічне районування території України — це поділ терито-
рії України на гідрографічні одиниці, який здійснюється для роз-
роблення планів управління річковими басейнами.

2. Гідрографічними одиницями є райони основних річкових басей-
нів та суббасейни у їх межах.

Райони основних річкових басейнів є головною одиницею управлін-
ня в галузі використання і охорони водних об’єктів, які складаються з 
басейнів відповідних річок і пов’язаних з ними підземних водоносних 
горизонтів.

В Україні встановлюються 9 районів основних річкових басейнів:
• район басейну Дніпра;
• район басейну Дністра;
• район басейну Дунаю;
• район басейну Південного Бугу;
• район басейну Дона;
• район басейну Вісли;
• район басейну річок Криму;
• район басейну річок Причорномор’я;
• район басейну річок Приазов’я.
У межах районів основних річкових басейнів можуть виділятися суб-

басейни.
Водогосподарське районування території України  — це розподіл 

гідрографічних одиниць на водогосподарські ділянки, який здійсню-
ється для розроблення водогосподарських балансів.

Кількість, назви та межі гідрографічних одиниць та водогосподар-
ських ділянок затверджуються центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища.

Межі гідрографічних одиниць та водогосподарських ділянок 
визначаються з урахуванням басейнового принципу управління, 
адміністративно-територіального устрою, фізико-географічних умов та 
господарської діяльності.

Стаття 132. Плани управління річковими басейнами
1. Плани управління річковими басейнами розробляються з метою 

досягнення цільових показників якості води, стійкого екологіч-
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ного стану у річковому басейні та збереження біологічного різно-
маніття водних екосистем.

2. Планами управління річковими басейнами встановлюються:
1) цільові показники якості води у водних об’єктах на період дії 

цих планів;
2) перелік організаційних екологічних та водогосподарських 

заходів на водних об’єктах та річкових басейнах;
3) орієнтовні обсяги забору та використання води, скиду зво-

ротних вод і забруднюючих речовин у межах річкових басей-
нів, суббасейнів, водогосподарських ділянок в залежності від 
водності;

4) перелік заходів для зменшення негативних наслідків повеней 
і паводків та інших видів шкідливої дії вод;

5) орієнтовні обсяги фінансових ресурсів для реалізації заходів, 
передбачених планами управління річковими басейнами.

3. Плани управління річковими басейнами затверджуються цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища за поданням центрального органу ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку 
водного господарства.

4. Порядок розроблення та форма плану управління річковим ба-
сейном затверджується центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища.

5. Плани управління річковими басейнами переглядаються та, 
у разі необхідності, оновлюються кожні шість років після їх 
затвердженн я.

Стаття 133. Басейнові ради
1. З метою забезпечення інтегрованого управління водними ресур-

сами на басейновому рівні створюються басейнові ради, які роз-
робляють пропозиції та забезпечують узгодження інтересів під-
приємств, установ та організацій у галузі використання і охорони 
вод та відтворення водних ресурсів у межах басейну.

2. Рішення басейнових рад враховуються при розробленні плану 
управління басейном та реалізації заходів щодо раціонального 
використання, охорони та відтворення водних ресурсів.
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3. До складу басейнових рад входять представники центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, громадськості та інші заінтересовані організації, устано-
ви та підприємства.

4. Порядок створення і функціонування басейнових рад затверджу-
ється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища.

Стаття 134. Водогосподарські баланси
1. Водогосподарські баланси розробляються для оцінки наявності 

та можливості використання водних ресурсів у межах водогос-
подарських ділянок.

2. Водогосподарські баланси затверджуються центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
розвитку водного господарства.

3. Порядок розробки водогосподарських балансів затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища.».

Статтю 15 доповнити новими пунктами 2, 4, 6 та 7 такого змісту:
2) затвердження кількості, назв та меж гідрографічних одиниць та 

водогосподарських ділянок;
4) затвердження порядку розроблення водогосподарських балансі в;
6) затвердження порядку створення і функціонування басейнових 

ра д;
7) затвердження порядку розроблення та форми плану управління 

річковим басейном;».
У пункті 128 статті 16 слова «формування довгострокових прогнозів» 

замінити словом «затвердження».
Абзац перший статті 21 доповнити новим реченням такого змісту:
«Складовими державного моніторингу вод є гідрохімічний, гідро-

морфологічний та гідробіологічний моніторинг.»
Частину третю статті 48 доповнити новим абзацом третім такого 

змісту:
• «скид води з водних об’єктів для підтримання санітарних ви-

трат у річці та з метою запобігання виникнення гідродинамічних 
аварі й;».

У зв’язку з цим абзаци третій  — одинадцятий вважати відповідно 
четвертим — дванадцятим.
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Додаток 2 

Постанова Кабінету Міністрів України
Типове положення про Басейнову раду річки ХХХ

1. Загальні положення 
1.1. Басейнова Рада річки ХХХ створюється згідно з принципами 

басейнового управління водними ресурсами, закріпленими у 
Водному кодексі України та Водній Рамковій Директиві Євро-
пейського Союзу. 

1.2. Басейнова Рада річки ХХХ створюється з метою визначення 
стратегії та формування плану управління басейном річки 
ХХХ (ПУБ) і довгострокової цільової басейнової програми 
розвитку водних ресурсів, а також забезпечення узгодження 
інтересів та координації дій суб’єктів управління та користу-
вання водними ресурсами на території ХХХ районів ХХХ об-
ластей, де розташований басейн ХХХ. 

1.3. Головна мета Басейнової ради річки ХХХ — створення ефек-
тивного організаційного механізму розробки і виконання за-
ходів ПУБ з метою поліпшення якості води та екологічного 
оздоровлення басейну.

1.4. Басейнова рада річки ХХХ у своїй діяльності керується чин-
ним законодавством України, а також цим Положенням. Ба-
сейнова рада річки ХХХ є постійно діючим консультативно-
дорадчим органом.

1.5. Басейнова Рада річки ХХХ здійснює свою діяльність у вза-
ємодії з обласною(ими) державною(ними) адміністрацією та 
обласною(ними) радою(ми) на виконання Угоди про співпра-
цю між Державним комітетом України по водному господар-
ству та обласною державною адміністрацією щодо розвитку 
водного господарства та меліорації земель в області. 

2. Завдання і повноваження
Основними завданнями і повноваженнями Басейнової Ради річки 

ХХХ є:
2.1 участь в організації розробки, розгляду, узгодження та реалі-

зація плану управління басейном та регіональної програми 
„Про заходи щодо збереження та відновлення водних ресур-
сів басейні Х”;



59

2.2 сприяння забезпеченню комплексного управління водними 
ресурсами басейну річки ХХХ;

2.3 розгляд та оцінка кількісного і якісного стану водних ресур-
сів басейну, причин і наслідків його змін для природних еко-
систем і галузей економіки та прогнозу тенденцій розвитку 
процесів, що впливають на якість водних ресурсів і обсяги 
водокористування;

2.4 оцінка соціально-економічних проблем і тенденцій розвитку 
водокористування на території басейну річки ХХХ; 

2.5 визначення напрямків і стратегії сталого й збалансованого 
за метою та пріоритетами управління водними ресурсами 
басейну, сприяння в проведенні узгоджених дій для досяг-
нення сталого екологічного стану басейну річки ХХХ; 

2.6 розгляд проблем і затвердження пріоритетних цілей з метою 
здійснення першочергових заходів, спрямованих на покра-
щення екологічного стану природних і штучно створених 
водних об’єктів, покращення якості поверхневих вод, охоро-
на водних ресурсів басейну річки ХХХ;

2.7 розробка стратегії досягнення пріоритетних цілей та визна-
чення економічних механізмів і фінансового забезпечення їх 
реалізації;

2.8 розгляд та погодження ПУБ, сприяння у виконанні держав-
них, галузевих, регіональних і місцевих екологічних про-
грам і проектів, спрямованих на покращення екологічного 
стану басейну Х, забезпечення участі в прийнятті рішень та 
координація дій суб’єктів управління водними ресурсами 
басейну і водокористувачів з метою узгодження інтересів 
водокористувачів із завданнями охорони вод та відтворення 
водних ресурсів басейну річки ХХХ;

2.9 сприяння співпраці центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, виробничих, наукових та громадських установ, 
організацій та об’єднань, міжнародних організацій та екс-
пертів у забезпеченні покращення екологічного стану басей-
ну річки ХХХ; 

2.10 підготовка пропозицій щодо залучення коштів бюджетів різ-
них рівнів та водокористувачів для фінансування заходів, 
спрямованих на виконання ПУБ;
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2.11 сприяння розробці та впровадженню ефективних економіч-
них механізмів забезпечення реалізації ПУБ і досягненню 
збалансованого екологічного стану басейну річки ХХХ; 

2.12 розгляд та погодження річних басейнових планів і звітів про 
хід виконання ПУБ; 

2.13 організація взаємодії з питань, пов’язаних зі збором, обмі-
ном і розповсюдженням екологічної та водогосподарської 
інформації, створенням і оновленням баз даних басейну річ-
ки ХХХ;

2.14 сприяння розробці та реалізації міжнародних програм і про-
ектів технічної допомоги у залученні іноземної допомоги 
для виконання заходів ПУБ, спрямованих на покращення 
екологічного стану басейну річки ХХХ;

2.15 визначення напрямків найважливіших (пріоритетних) за-
ходів з екологічного оздоровлення басейну згідно з Дов-
гостроковою цільовою басейновою програмою розвитку 
водних ресурсів і внесення пропозицій щодо механізму їх 
фінансування;

2.16 надання пропозицій щодо механізму реалізації Довгостроко-
вої цільової басейнової програми розвитку водних ресурсі в;

2.17 співпраця з відповідними організаціями у сфері водних ре-
сурсів, насамперед з питань розробки програм, проектів, 
отримання технічної та фінансової допомоги для забезпе-
чення оздоровлення басейну;

2.18 погодження на сесіях щорічної програми роботи Басейнової 
Ради річки ХХХ, звітування про досягнуті результати.

3. Порядок формування та діяльність 
3.1 До складу Басейнової ради річки ХХХ входять:

• представники державних органів виконавчої влади;
• представники виборчих органів обласного, районного 

рівнів та органів місцевого самоврядування;
• представники водокористувачів;
• представники громадських організацій;
• представники наукових установ.

Додатково, при необхідності, для вирішення окремих питань до ро-
боти Басейнової ради річки ХХХ можуть залучатися представники будь-
яких інших організацій, спеціалісти та вчені.
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3.2 Голова Басейнової ради річки ХХХ призначається з числа 
відповідальних осіб обласної ради, обласної державної адмі-
ністрації, або наукових установ. Голова змінюється за прин-
ципом ротації, терміни якої визначаються на засіданні Басей-
нової Ради річки ХХХ.

3.3 Для забезпечення підготовки сесій, ефективної роботи та 
організації виконання прийнятих Басейновою Радою річки 
ХХХ рішень створюється Секретаріат  — постійно діючий 
робочий орган Басейнової Ради річки ХХХ. Функції Секре-
таріату виконує обласне виробниче управління по водно-
му господарству. Положення про Секретаріат та його склад 
затверджуються на установчому засіданні Басейнової Ради. 
Секретаріат очолює виконавчий секретар, обраний з числа 
працівників обласного управління по водному господарству.

3.4 Басейнова Рада річки ХХХ здійснює свою діяльність у відпо-
відності з програмою, затвердженою на першій сесії Басей-
нової Ради.

3.5 Робота Басейнової Ради річки ХХХ здійснюється шляхом 
проведення сесій, почергово у районах басейну. Сесії про-
водяться по мірі необхідності, але не менше одного разу на 
рік. Позачергова сесія може скликатися з ініціативи Голови 
чи його заступників. Дата та програма засідання чергової се-
сії визначаються на попередній сесії. Сесія є правомірною у 
тому випадку, коли на ній присутні більше половини її чле-
нів.

3.6 Сесії Басейнової ради річки ХХХ є відкритими, якщо не при-
йнято іншого рішення.

3.7 Члени Басейнової ради річки ХХХ мають право отримувати 
необхідну інформацію про її діяльність, а також виносити на 
обговорення будь-які питання в межах своєї компетенції.

3.8 Рішення сесії оформлюється протоколом, який підписується 
головуючим на сесії. Рішення направляється членам Басей-
нової ради річки ХХХ.

3.9 Матеріально-технічне та організаційне забезпечення про-
ведення сесій Басейнової ради річки ХХХ здійснюється за 
рахунок коштів приймаючої Сторони, на території якої від-
бувається засідання, та за рахунок коштів фонду охорони на-
вколишнього природного середовища.
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3.10 Порядок роботи Басейнової ради річки ХХХ визначається 
Регламентом, прийнятим на першому засіданні (додаток).

4. Заключні положення
4.1 Робочою мовою Басейнової Ради річки ХХХ вважається укра-

їнська мова.
4.2 Місце розташування Секретаріату  — обласне виробниче 

управління по водному господарству.
4.3 Дане Положення передбачено для керівництва у початковий 

період впровадження басейнового принципу управління 
водними ресурсами, надалі можливі зміни окремих статей з 
метою посилення ролі Басейнової Ради річки ХХХ в управ-
лінні річковим басейном. 

Додаток 3 

Положення про басейновий принцип управління
водними ресурсами (ІІ редакція) 

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 11, 13 Вод-

ного Кодексу України, згідно із Законом України № 2988-ІІІ від 
17.01.2002 «Про Загальнодержавну Програму розвитку вод-
ного господарства», Законом України № 1629-ІV від 18.03.04 
«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС» та згідно з принципами басей-
нового управління водними ресурсами, викладеними у Вод-
ній Рамковій Директиві 2000/60/ЄС, яка встановлює рамки 
для дій Співтовариства у сфері водної політики.

1.2. Положення визначає передумови та напрями створення в 
Україні сучасного механізму використання, охорони і відтво-
рення вод, який відповідатиме найбільш ефективній міжна-
родній практиці і надасть змогу реалізувати стратегію держав-
ної політики, спрямованої на запобігання виснаженню водних 
ресурсів та досягнення і підтримання доброї якості води.
Основний напрямок  — реформування системи державно-
го управління використанням і охороною вод на основі ін-
теграції та екологізації всіх управлінських елементів, дій та 
заходів.
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1.3. Відповідно до чинного законодавства України спеціаль-
но уповноважені органи, що здійснюють державне управ-
ління в галузі використання й охорони вод і відтворення 
водних ресурсів,  — це центральні органи виконавчої вла-
ди з питань охорони навколишнього природного серед-
овища, з питань водного господарства, з питань геології і 
використання надр, їхні органи на місцях та інші органи.
Така система управління має, в основному, галузеву й 
адміністративно-територіальну (а не басейнову) спрямо-
ваність і недосконалий та незбалансований механізм водо-
користування, охорони вод і відтворення водних ресурсів. 
Спостерігається паралелізм і дублювання при здійсненні 
ряду функцій управління.

1.4. З метою удосконалення системи управління і механізмів 
регулювання використання і охорони водних ресурсів не-
обхідно забезпечити перехід від роботи на рівні відомчих 
структур до басейнових органів управління з розробкою 
економічних, юридичних, інституціональних і соціальних 
основ їхньої роботи. В структурі цих органів управління по-
винні бути представники всіх зацікавлених сторін, у тому 
числі представники неурядових організацій.

1.5. Басейновий принцип управління водними ресурсами  — 
це сучасний підхід до управління водними ресурсами, за 
яким, як основна одиниця управління, виступає територія 
річкового басейну. Ефективність басейнового управління 
полягає у створенні та забезпеченні функціонування тако-
го фінансового механізму, який би гарантував безпосеред-
ній зв’язок між платою за водокористування і фінансуван-
ням пріоритетних водоохоронних заходів у межах басейну. 
Обов’язковою умовою функціонування басейнового прин-
ципу управління водними ресурсами є забезпечення чітких 
демократичних процедур обговорення та прийняття фінан-
сових рішень за участю всіх зацікавлених сторін, широкого 
інформування громадськості щодо басейнової водної полі-
тики та екологічних програм на всіх стадіях їх розробки та 
здійснення.

1.6. Серед головних принципів упровадження басейнової систе-
ми можна назвати такі:
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• поетапність у створенні і вдосконаленні системи;
• першочергове законодавче забезпечення створення ба-

сейнової системи управління (розробка і затвердження 
Верховною Радою України основних напрямів державної 
водної політики, внесення відповідних змін до Водного ко-
дексу та інших законодавчих актів України);

• наступне за цим нормативно-методичне забезпечення 
нової системи управління (під законні акти Кабінету Міні-
стрів України, міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади з по етапним їх введенням у дію по мірі 
створення й розвитку басейнового управління);

• максимальне використання позитивного зарубіжного до-
свіду при створенні організаційного забезпечення систе-
ми управління).

1.7. Згідно з Законом України «Про загальнодержавну програму 
розвитку водного господарства» (2002 р.) повний перехід на 
басейновий принцип управління водними ресурсами Украї-
ни передбачався до 2010 р. З врахуванням невчасного вико-
нання цього закону перехід на басейновий принцип управ-
ління водними ресурсами можливий до 2015 року.

2. Основні завдання управління водними ресурсами за басейновим 
принципом

2.1. Основними довготерміновими завданнями державної по-
літики щодо управління водними ресурсами за басейновим 
принципом є:
• створення системи оцінки стану, планування та моніторин-

гу реалізації заходів з охорони і використання вод;
• поетапна інституціонально-функціональна реорганізація 

системи державного управління використанням і охоро-
ною вод за басейновим принципом та її відповідне органі-
заційне забезпечення;

• створення ефективного механізму фінансування та еконо-
мічного стимулювання басейнового управління водами;

• внесення змін і доповнень до чинних та розроблення но-
вих нормативно-правових актів з питань впровадження 
механізму інтегрованого управління використанням, охо-
роною і відтворенням вод.
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2.2. Для виконання цих завдань необхідно здійснити комплекс 
заходів за напрямами:
2.2.1. Розроблення Плану управління водами річкового ба-
сейну, основними складовими елементами якого є:
• Схема управління водними ресурсами річкового басейну;
• Довгострокова (до 15—20 років) цільова басейнова про-

грама відновлення самоочисної здатності річок басейну та 
відповідних водних екосистем.

2.2.2. Створення та організація функціонування системи орга-
нів державного управління річковими басейнами; інтеграція 
та розвиток двостороннього і багатостороннього міждер-
жавного співробітництва України з іншими країнами з про-
блем охорони та використання вод транскордонних районів 
річкових басейнів та удосконалення його інституціонального 
забезпечення.
2.2.3. Поетапне та системне реформування механізму фінан-
сування і економічного стимулювання заходів басейнового 
управління використанням і охороною вод:

а) на початковому етапі фінансування заходів з розробки 
та реалізації планів управління водами річкового басейну по-
винно здійснюватись в межах наявних фінансових ресурсів, 
які виділяються з державного бюджету, місцевого бюджету та 
інших джерел;

б) навантаження на державний бюджет, що виникає у 
зв’язку із створенням і функціонуванням басейнових органів 
державного управління, може бути значною мірою зменше-
не шляхом здійснення структурно-функціональної адаптації 
центральних органів державної виконавчої влади (переду-
сім, уповноважених з питань охорони навколишнього при-
родного середовища, водного господарства, надзвичайних 
ситуацій) до потреб і вимог управління водами та ринкової 
економіки;

в) перебудова системи управління повинна вирішуватись 
без будь-якого збільшення бюджетних видатків на утримання 
працівників системи управління. Це можливо лише за умови 
переводу працівників з адміністративно-територіальних ор-
ганів (обласних, районних та інших органів управління вод-
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ними ресурсами) на басейнові (технічними працівниками Ба-
сейнових Рад та співробітниками Водних Агентств);

г) на подальших етапах бюджет басейнового управління, 
що використовується на ці цілі, має формуватися за рахунок:
• коштів від зборів за спеціальне водокористування і за ски-

дання забруднюючих речовин у водні об’єкти річкового 
басейну;

• за рахунок інвесторів, що залучаються до реалізації кон-
кретних інвестиційних проектів, а також цільових внесків 
водокористувачів та інших юридичних осіб, у тому числі 
суб’єктів загального водокористування;

• видатків з державного бюджету шляхом фінансування за-
ходів загальнодержавної цільової програми комплексного 
розвитку річкових басейнів України та відповідних заходів 
у складі інших загальнодержавних програм;

• видатків з місцевого бюджету;
• міжнародних інвестицій, кредитів, грантів та програм і про-

ектів, що надаються між народними органами і організаці-
ями, а також компенсацій за нанесену шкоду українській 
частині транскордонних водотоків з боку сусідніх країн;

• інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
2.2.4. Всі кошти, що надходять до бюджету басейнового 
управління (Водного агентства) зараховуються (за виклю-
ченням податку на прибуток) до Водного фінансового фонду 
басейну і витрачаються лише на екологічні заходи у басейні 
річки, в тому числі на маловідсоткові чи безвідсоткові позики 
окремим водоспоживачам (водокористувачам) для удоско-
налення технологій виробництва, що спрямовані на змен-
шення забору води із водного об’єкта і зменшення скиду за-
бруднювачів вод.

а) всі видатки із Водного фінансового фонду в басейні роз-
глядаються і затверджуються Басейновою радою;

б) ефективність найбільш радикальних змін у механізмі 
забезпечення управління, використанням, охороною та від-
новлення має бути попередньо опрацьовані на 2—3-х річко-
вих басейнах.
2.2.5. Внесення змін і доповнень до Водного кодексу України 
та Закону України «Про охорону навколишнього природного 
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середовища», а також підготовка окремого законодавчого 
акту з регулювання правових відносин, пов’язаних із здій-
сненням управління використанням і охороною вод за ба-
сейновим принципом.
Зокрема, Водний кодекс України слід доповнити статтями 
про Національну координаційну раду по воді, Басейнову 
раду, Водне агентство річкового басейну, про басейнове 
планування, економічні відносини між водокористувачами 
(водоспоживачами) і Водним агентством; про розміри від-
рахувань до Державного бюджету (останні повинні не пере-
вищувати податку з доходу); про водний фінансовий фонд 
басейну. Відповідно до них потрібно прийняти підзаконні 
нормативно-правові акти.

3. Основні органи управління. Функції і права
3.1. Усі необхідні і достатні функції та повноваження в га-

лузі управління використанням і охороною вод пови-
нні бути зосередженні у віданні спеціально уповно-
важеного центрального органу виконавчої влади з 
питань охорони навколишнього природного середовища. 
До системи органів державного управління річковими ба-
сейнами входять представницькі національна і басейнові 
структури та спеціально уповноважені центральні і басейно-
ві виконавчі структури як органи державної влади.
3.1.1. Представницький басейновий орган створюється у 
формі Басейнової ради, до складу якої в рівних, чисельно 
однакових співвідношеннях входять представники цен-
тральних і територіальних органів державної виконавчої 
влади, місцевих Рад і органів самоврядування, водокористу-
вачів, громадськості та науковці відповідних спеціальностей 
і юристи. Ці представники (центральних і територіальних ор-
ганів виконавчої влади, місцевих Рад, органів самоврядуван-
ня, водокористувачів, науковців та юристів) делегуються до 
складу Басейнової Ради на зборах відповідних колективів і 
громад в спосіб вільних виборів строком на 4–5 років.
Правовою основою заснування і діяльності Басейнової ради 
є типові положення про регіональне співробітництво та Ба-
сейнову раду, що затверджуються Кабінетом Міністрів Украї-
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ни, угода між керівними органами усіх вищеназваних катего-
рій суб’єктів управління водами річкового басейну, а також 
інші нормативно-правові акти.
Басейнова рада утворюється з метою:
• визначення стратегії формування Схеми управління вод-

ними ресурсами річкового басейну;Положення про басей-
новий принцип управління водними ресурсами; 

• розробки Довгострокової цільової басейнової програми 
розвитку водних ресурсів;

• сприяння розробці і виконанню басейнових планів щодо 
досягнення стратегічної мети — покращення якості води і 
екологічного стану у басейні;

• сприяння у розробці і виконання басейнових планів щодо 
запобігання і реагування на аварії та надзвичайні ситуації.

Основоположним принципом її діяльності є узгодження ін-
тересів та координація дій суб’єктів управління і користуван-
ня водними ресурсами.
Басейнова рада є ефективним організаційним механізмом по 
виконанню заходів Довгострокової цільової програми з ме-
тою поліпшення якості води та екологічного оздоровлення 
басейну.
3.1.2. Основні завдання і повноваження Басейнової ради такі:
• визначення напрямів і стратегії збалансованого за метою, 

пріоритетами, засобами і ресурсами управління водами 
річкового басейну;

• розробка стратегії досягнення пріоритетних цілей та ви-
значення економічних механізмів і фінансового забезпе-
чення її реалізації;

• розгляд та затвердження Схеми управління водами річко-
вого басейну і Довгострокової цільової програми комп-
лексного розвитку вод річкового басейну;

• розглядає і затверджує кошторис витрат Водного фінан-
сового фонду басейну, розробленого Водним Агентством 
річкового басейну;

• розвиває і удосконалює системи моделювання параметрів 
надзвичайних ситуацій, узгоджених з фактичними та про-
гнозними величинами гідрологічних та гідрометеороло-
гічних елементів та явищ.
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3.1.3. Виконавчий басейновий орган — Водне Агентство річ-
кового басейну — утворюється для реалізації державної по-
літики у сфері управління водами в межах річкових басейнів 
як окремий орган державної виконавчої влади. Водне Агент-
ство річкового басейну створюється за постановою Кабіне-
ту Міністрів України. Діяльність його направляється (але не 
керується безпосередньо) спеціально уповноваженим цен-
тральним органом виконавчої влади з питань охорони на-
вколишнього природного середовища шляхом впроваджен-
ня відповідних нормативно-правових актів.
Основною функцією державного управління водами річ-
кового басейну є створення і організація виконання Плану 
управління водами річкового басейну, який затверджується 
і контролюється щодо виконання відповідною Басейновою 
радою.
3.1.4. Основні завдання і повноваження Водних Агентств річ-
кових басейнів такі:
• реалізація державної політики у сфері використання, від-

новлення і охорони вод;
• розробка Схеми комплексного управління водними ре-

сурсами в межах річкового басейну;
• розробка довгострокової басейнової програми розвитку 

басейну та поетапне досягнення покращення якості води 
та екологічного стану басейну;

• здійснення комплексного управління водними ресурсами 
в межах річкового басейну відповідно до цілей і стратегії 
розвитку, встановлених у Схемі комплексного управління 
водними ресурсами басейну;

• здійснення моніторингу вод та оцінки екологічного стану 
у басейні;

• здійснення міжнародного співробітництва у сфері басей-
нового планування управління водних ресурсів та вико-
нання Програм оздоровлення екологічного стану та по-
кращення якості води;

• участь з відповідними органами сусідніх держав у басейні 
у виконанні міждержавних та регіональних програм охо-
рони і відтворення водних ресурсів;
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• визначає водоспоживачів (водокористувачі) і причини за-
бруднення ними водних об’єктів, аналізує технологію ви-
користання вод і системи очистки стічних вод, при необхід-
ності пропонує безвідсоткові чи маловідсоткові позички 
для удосконалення цих технологій з метою зменшення за-
бору води і забруднюючих речовин у скидних водах; 

• створює системи реагування на загрози виникнення над-
звичайних ситуацій, або їх розвиток (оповіщення органів 
влади всіх рівнів про очікувані стихійні та надзвичайні яви-
ща, можливість виникнення надзвичайних ситуацій, необ-
хідні сили та засобами для запобігання виникнення цих 
ситуацій або зменшення їхнього впливу).

3.1.5. Повноваження та функції щодо реалізації загально-
державної стратегії управління водами, а також здійснення 
методичного керівництва і координування діяльності Вод-
них агентств річкових басейнів слід покласти на Державний 
комітет України по водному господарству, якому надати по-
вноваження і функції національного компетентного органу 
з питань здійснення управління використанням і охороною 
вод і який буде діяти в системі спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з питань охорони на-
вколишнього природного середовища.
3.1.6. З метою забезпечення координації діяльності басейно-
вих рад, вивчення та вирішення спільних проблем і завдань, 
передусім з метою узгодження заходів загальнодержавних 
цільових програм утворюється представницький орган наці-
онального рівня — Національна координаційна рада по воді.
3.1.7. Управління водним господарством повинно бути від-
окремлене від управління охороною водних ресурсів. До 
складу басейнових рад і водних агентств річкового басейну 
з правом вирішального голосу входить державний екологіч-
ний інспектор.

4. Етапи впровадження басейнового принципу управління водоко-
ристуванням, охороною вод та відтворенням водних ресурсів. Впро-
вадження басейнового принципу у практику державного управління 
водами повинно проводитися поступово за детально опрацьованим 
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перспективним планом дій, розрахованим на досягнення основних ці-
лей у два етапи.

4.1. Початковий етап (3 – 4 роки з дня затвердження цього Поло-
ження) Основними завданнями початкового етапу повинні 
бути:
• опрацювання та прийняття рішень щодо розробки та ви-

конання планів і програм заходів, спрямованих на забез-
печення реалізації стратегії інтегрованого управління во-
дами;

• інформування громадськості, пропаганда серед суб’єктів 
управління водами основ методології комплексного підхо-
ду до управління водами;

• створення системної законодавчої і нормативно-
методичної бази, зокрема положень, регламентів роботи 
і прийняття рішень басейновими радами і водними агент-
ствами річкових басейнів;

• визначення та встановлення меж річкових басейнів на те-
риторії України;

• налагодження регіонального співробітництва, укладання 
міжобласних угод з питань спільного управління водами 
відповідних річкових басейнів і створення басейнових рад 
з визначенням їхніх повноважень;

• утворення водних агентств річкових басейнів на базі іс-
нуючих басейнових управлінь водних ресурсів системи 
Державного комітету України по водному господарству 
(в басейнах Дніпра, Дністра, Сіверського Донця, Західно-
го Бугу, Південного Бугу, річок Криму), а також створення 
нових басейнових структур (в басейнах Дунаю, Верхньої 
Тиси, Приазов’я і Причорномор’я);

• проведення на базі 2—3 річкових басейнів організаційно-
економічного експерименту з практичного опрацюван-
ня моделі управління використанням і охороною вод на 
основі басейнового планування;

• започаткування здійснення оцінки стану використання і 
охорони річкових басейнів, встановлення екологічних ці-
лей управління, організації моніторингу і баз даних та роз-
робки басейнових планів управління водами;
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• здійснення підготовчої роботи з укладання багатосторон-
ніх угод з метою забезпечення ефективної координації зу-
силь міжнародного співробітництва на вирішенні проблем 
охорони і використання водних ресурсів в межах тран-
скордонних річкових басейнів; 

• моніторинг ходу виконання та результативності визначе-
них планами і програмами заходів реформування управ-
ління водами.

4.2. Основний етап (3 – 4 роки)
У ці роки здійснити заходи повного впровадження в України 
басейнового принципу управління використанням і охоро-
ною вод. Протягом цього періоду потрібно:
• виходячи із результатів організаційно-економічного експе-

рименту, набутого вітчизняного та закордонного досвіду, 
скоригувати програми і плани заходів щодо забезпечення 
реалізації басейнового принципу управління використан-
ням і охороною вод;

• завершити розробку і ввести у дію повний пакет законо-
давчих і нормативних актів, що регламентують правові 
відносини суб’єктів управління водами та забезпечити 
практичну реалізацію правових норм і вимог щодо сис-
теми адміністративно-інституціональних, фінансово-
економічних та інформаційно-методичних умов здійснен-
ня басейнового принципу управління використанням і 
охороною вод;

• завершити створення і забезпечити повномасштабне 
функціонування системи органів державного управління 
річковими басейнами;

• створити і забезпечити реалізацію планів управління во-
дами кожного річкового басейну, у тому числі схем басей-
нового принципу управління водами річкового басейну і 
довгострокових цільових басейнових програм комплек-
сного розвитку вод;

• на основі даних моніторингу реального екологічного 
стану річкових басейнів та організаційного моніторингу 
виконання заходів програм і планів впровадження інте-
грованого управління використанням і охороною вод ви-
значити стратегію забезпечення поступового покращення 
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стану водних об’єктів України та удосконалення державної 
системи управління ними у подальшій перспективі.
У цей період мають бути також здійснені заходи, спрямо-
вані на формування системи адекватних новим вимогам 
правових, економічних, фінансових, інституціональних, 
організаційних, науково-технічних, методичних, інформа-
ційних та інших передумов розвитку державного управ-
ління у сфері охорони вод в Україні, з метою припинення 
збільшення рівня забруднення поверхневих і підземних 
вод річкових басейнів України з подальшим сталим його 
скороченням та розширенням числа поверхневих і під-
земних водних об’єктів, віднесених до категорії з добрим 
станом.

Додаток 4

Структура плану управління річковим басейном
відповідно до додатку 7 ВРД 

A. Плани управління річковим басейном повинні містити такі еле-
менти:

1. Загальний опис характеристик району управління річковим ба-
сейном, що вимагається відповідно до статті 5 і Додатка ІІ. Він повинен 
включати:

1.1. Для поверхневих вод:
• нанесення на карту розташування та меж поверхневих 

водних об’єктів;
• нанесення на карту екорегіонів і типів поверхневих вод-

них об’єктів у межах кожного річкового басейну;
• визначення початкових (референтних) умов для зазначе-

них типів поверхневих водних об’єктів.
1.2. Для підземних вод:

• нанесення на карту розташування та меж підземних вод-
них об’єктів.

2. Короткий перелік значних тисків і впливу діяльності людини на 
стан поверхневих та підземних вод, включаючи:

• оцінку забруднення з точкового джерела;
• оцінку забруднення з дифузного джерела, включаючи ін-

формацію про землекористування;
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• оцінку тисків на кількісний стан води, включаючи забори 
води;

• аналізи інших впливів діяльності людини на стан води.
3. Визначення та нанесення на карту охоронних зон, як вимагається 

статтею 6 та Додатком IV.
4. Карту мереж моніторингу, створених відповідно до статті 8 і До-

датка V, та надання у формі карти результатів моніторингових програм, 
виконаних відповідно до тих умов для стану:

4.1. Поверхневих вод (екологічні та хімічні).
4.2. Підземних вод (хімічні та кількісні).
4.3. Охоронних зон.

5. Перелік екологічних цілей, встановлених відповідно до статті 4 
для поверхневих вод, підземних вод і охоронних зон, включаючи, зо-
крема, визначення випадків, де було використано статтю 4(4), (5), (6) і 
(7), та супутню інформацію, що вимагається тією статтею.

6. Короткий виклад економічного аналізу використання води, як ви-
магається статтею 5 і Додатком ІІІ.

7. Підсумок програми або програм заходів, прийнятих згідно зі стат-
тею 11, включаючи шляхи досягнення цілей, встановлених відповідно 
до статті 4.

7.1. Короткий перелік заходів, необхідних для впровадження за-
конодавства ЄС для охорони води.

7.2. Звіт про практичні кроки та заходи, здійснені з метою засто-
сування принципу покриття витрат на використання води 
відповідно до статті 9.

7.3. Короткий перелік заходів, прийнятих для виконання вимог 
статті 7.

7.4. Короткий перелік заходів щодо регулювання забору й нако-
пичення води, включаючи посилання на реєстри та іденти-
фікації випадків, коли у відповідності зі статтею 11(3)(e) були 
зроблені винятки.

7.5. Короткий перелік заходів щодо регулювання прийнятих для 
точкових джерел скидів та іншої діяльності, що впливає на 
стан води, відповідно до умов статті 11(3)(g) та 11.3(i).

7.6. Визначення випадків, де прямі скиди в підземну воду були 
дозволені відповідно до умов статті 11(3)(j).

7.7. Короткий перелік заходів, прийнятих відповідно до статті 16 
щодо пріоритетних речовин.
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7.8. Короткий перелік заходів, прийнятих для запобігання або 
зменшення впливу випадків аварійного забруднення.

7.9. Короткий перелік заходів, застосованих відповідно до статті 
11 (5) для водних об’єктів, на яких досягнення цілей, встанов-
лених відповідно до статті 4, є малоймовірним.

7.10. Деталі додаткових заходів, визначених як необхідні для того, 
щоб досягнути встановлених екологічних цілей.

7.11. Деталі заходів, здійснених щоб уникнути збільшення забруд-
нення морських вод відповідно до статті 11 (6);

8. Реєстр будь-яких більш детальних програм та планів управління 
для району річкового басейну, пов’язаних з окремими суббасейнами, 
секторами, питаннями або типами води, разом з коротким описом їх-
нього змісту.

9. Короткий опис громадської інформації і консультаційних заходів, 
їхніх результатів та внесених унаслідок цього змін до плану.

10. Перелік компетентних органів відповідно до Додатка І.
11. Контактні джерела та процедури щодо отримання базової доку-

ментації та інформації, що згадується у статті 14(1), та, зокрема, деталей 
заходів із регулювання, прийнятих відповідно до статті 11(3)(g) та 11(3)
(i), та фактичних даних моніторингу, зібраних відповідно до статті 8 та 
Додатка V.

B. Перше оновлення плану управління річковим басейном та всі по-
дальші оновлення повинні також включати:

1. Короткий перелік будь-яких змін або оновлень від часу опубліку-
вання попередньої версії плану управління річковим басейном, вклю-
чаючи короткий перелік оглядів, виконаних відповідно до статті 4(4), 
(5), (6) та (7).

2. Оцінку успіхів у напрямі досягнення екологічних цілей, включаю-
чи надання результатів моніторингу для періоду попереднього плану у 
формі карти та пояснення стосовно будь-яких екологічних цілей, які не 
були досягнуті.

3. Короткий перелік та пояснення стосовно будь-яких заходів, пе-
редбачених у ранній версії плану управління річковим басейном, які не 
були виконані.

4. Короткий перелік будь-яких додаткових проміжних заходів, ужи-
тих відповідно до статті 11(5) від часу опублікування попередньої версії 
плану управління річковим басейном.



76

На першому етапі впровадження Плану фінансування заходів мож-
ливо здійснювати в межах наявних фінансових ресурсів, які виділяють-
ся з державного бюджету, місцевого бюджету та інших джерел.

На подальших етапах бюджет, що використовується на ці цілі, має 
формуватися за рахунок:

• видатків з державного бюджету шляхом фінансування заходів 
державних цільових програм комплексного розвитку окремих 
річкових басейнів України та відповідних заходів у складі інших 
загальнодержавних програм;

• коштів від зборів за спеціальне водокористування і за скидання 
забруднюючих речовин у водні об’єкти річкового басейну;

• за рахунок інвесторів, що залучаються до реалізації конкретних 
інвестиційних проектів, а також цільових внесків водокористу-
вачів та інших юридичних осіб, у тому числі суб’єктів загального 
водокористування;

• видатків з місцевого бюджету на природоохоронні цілі;
• міжнародних інвестицій, кредитів, грантів програм та проектів, 

що надаються міжнародними організаціями;
• інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Реформування механізму фінансування і економічного стимулю-

вання заходів включених до Планів повинно здійснюватися поетапно, 
системно і скоординовано в усіх ланках. Ефективність найбільш ради-
кальних змін щодо механізмів фінансово-економічного забезпечення 
управління водами має бути попередньо опрацьована в ході експери-
менту на прикладі 2 – 3-х районів річкових басейнів.
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