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РЕФЕРАТ 
 
Звіт про НДР: 171 с., 75 табл., 18 рис., 4 дод., 97 джерел. 

 

ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ, 

ЕКОЛОГШЧНИЙ СТАН, КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ, БІОЛОГІЧНІ, 

ХІМІЧНІ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

 
 Об’єкт дослідження – законодавчі, нормативно-технічні та нормативно-
методичні документи системи комплексного оцінювання екологічного та 
хімічного станів масиву поверхневих вод в країнах ЄС та нашій країні. 
 Мета роботи – розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо 
визначення інтегрованого показника якості поверхневих вод та методики 
віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів його екологічного та 
хімічного станів. 
 Методи дослідження – структурно-порівняльний аналіз, еколого- 
правовий аналіз, методи формалізація та алгоритмізації, організаційно-
структурне моделювання, хімічна та екологічна систематика. 
 У роботі розглянуто підходи та методики оцінки хімічного та 
екологічного станів поверхневих вод, що діють в країнах ЄС та Україні, та 
визначено їх недоліки, проаналізовано стан, особливості та недоліки 
існуючої української системи визначення хімічного та екологічного станів 
масиву поверхневих вод; визначені недоліки чинної методики віднесення 
масиву поверхневих вод до одного з класів його хімічного та екологічного 
станів. Розроблено пропозиції щодо визначення критеріїв віднесення масиву 
поверхневих вод до одного з класів його хімічного та екологічного станів за 
окремими біологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками. 
Розроблено науково-обґрунтовані пропозиції щодо проекту методики 
віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та 
хімічного станів  масиву поверхневих вод. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6 
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ВСТУП 
 
 Науково-дослідна робота «Розроблення методики віднесення масиву 
поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву 
поверхневих вод», що виконується нашою Установою на підставі Тематич-
ного плану прикладних наукових досліджень на 2019-2021 роки, затвердже-
ного Міністерством екології та природних ресурсів України 18.07.2019 року, 
відповідає основним напрямам діяльності Міністерством екології та природ-
них ресурсів України: «Перегляд та формування національного законодав-
ства з метою приведення державної системи моніторингу довкілля відпові-
дно до вимог ЄС». Крім того робота відповідає наступним законодавчо-
нормативним актам: Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони» (завд.1772, ст. 363 додаток ХХХ) [1]; Водній Рамковій Директиві 
ЄС (ВРД) [2], ст. 211 Водного кодексу України [3], Постанова КМУ від 
19.09.2018 р. № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного 
моніторингу вод» (п. 16 ) [4]. 
 Метою роботи є розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо 
визначення інтегрованого показника якості поверхневих вод та методики 
віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів його екологічного та 
хімічного станів. 
 Актуальність роботи визначається потребою адаптації методики відне-
сення масиву поверхневих вод до одного з класів за його екологічним та 
хімічним станами (статей 21, 21-1 ВКУ) [5], прийнятої у рамках програми 
імплементації Водної Рамкової Директиви ЄС [2], до українських умов 
здійснення державного моніторингу масивів поверхневих вод. 
 НДР виконувалося в 3 етапи протягом 2019 – 2021 р.р. За цей період 
було проведено аналіз існуючих підходів до визначення інтегрованих 
показників якості поверхневих вод та віднесення масивів поверхневих вод до 
одного з класів екологічного та хімічного станів в Україні, в країнах ЄС та 
інших країнах. Розроблено показник якості поверхневих вод за окремими 
групами забруднюючих речовин при віднесенні масиву поверхневих вод до 
одного з класів його хімічного стану. Визначено критерії віднесення масиву 
поверхневих вод до одного з класів його екологічного стану за окремими 
біологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками. Розроблено 
проект методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів його 
екологічного та хімічного станів. 
 Результати роботи впроваджуватимуся при віднесенні масиву 
поверхневих вод до одного з класів його екологічного та хімічного станів, 
при розробці заходів щодо поліпшення екологічного стану та якості 
поверхневих вод. Впровадження Методики призведе до поліпшення 
контролю за екологічним та хімічним станом масиву поверхневих вод, 
оперативного реагування та прийняття відповідних заходів у разі реальної чи 
потенційної можливості погіршення якості вод. 
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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
 

екологічний норматив якості – це концентрація хімічної речовини, яка 
відповідає значенню концентрації екологічного нормативу якості води для 
цієї речовини; 

екологічний норматив якості води масивів поверхневих вод 
(екологічний норматив) – науково обґрунтовані   величини   концентрації   
забруднюючих  речовин та показники  якості  води  (загально фізичні, 
біологічні, хімічні, радіаційні), за сукупністю яких визначається ступінь 
забрудненості водних об’єктів та класифікується екологічний стан масиву 
поверхневих вод за відповідними категоріями якості води з екологічних 
позицій; 

  екологічний стан масиву поверхневих вод – інтегрований показник 
якості масиву поверхневих вод, який визначається за біологічними, 
гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками і 
класифікується як “відмінний”, “добрий”, “задовільний”, “поганий”, “дуже 
поганий”; 

істотно змінений масив поверхневих вод - поверхневий водний об’єкт 
або його частина, природні характеристики якого зазнали істотних змін у 
результаті діяльності людини; 

 категорія (клас) якості води –  інтегральний показник забрудненості 
водного об’єкта, визначений числовим значенням та назвою, який 
встановлено за інтервалами значень показників складу та властивостей води; 

масив поверхневих вод – поверхневий водний об’єкт або його частина; 
поверхневі води – води, які знаходяться на поверхні суші у вигляді 

різних водних об’єктів: природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки), 
штучні водойми (водосховища, ставки) і канали, та ін.; 

поверхневий водний об’єкт – водний об’єкт, в якому зосереджуються 
поверхневі води; 

стандарт якості довкілля –- це концентрація окремої речовини - 
забруднювача або групи речовин у воді, яку не можна перевищувати, для 
того щоб захистити здоров’я людини та довкілля; 

хімічний стан масиву поверхневих вод – показник якості масиву 
поверхневих вод, який визначається за окремими групами забруднюючих 
речовин. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 
 
БСК5 – біохімічне споживання /спожиток кисню (за 5 діб) 
ВКУ – Водний кодекс України 
ВО – водний об’єкт 
ВРД / ВРДЄС Водна рамкова директива /ЄС – Директива 2000/60/ЄС 
    Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р.  
   про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері 
   водної політики  із змінами та доповненнями, внесеними  
   Рішенням 2455/2001/ЄС і  Директивою 2009/31/ЄС 
ГДК – гранично допустима концентрація 
ЕНЯ – екологічний норматив якості води 
ЄС – Європейський Союз 
ЗР – забруднююча речовина 
ЛОШ - лімітуюча ознака шкідливості 
НДР – науково-дослідна робота 
ПНР – пріоритетні небезпечні речовини 
СЯД – стандарти якості довкілля 
ХСК – хімічне споживання /спожиток кисню 
AA-EQS – середньорічний EQS (стандарт якості довкілля) 
EQI - індекс екологічної якості (Environment Quality Index) 
EQR - коефіцієнту екологічного стану (Environment Quality Ratio), 
MAC-EQS – максимально допустимий EQS (стандарт якості довкілля) 
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1 СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ХІМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНІВ МАСИВУ ПОВЕРХНЕВИХ 

ВОД В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 

1.1 Сучасний стан, особливості та недоліки існуючої української системи 
визначення хімічного та екологічного станів масиву поверхневих вод 

 
 У даному розділі визначаються та досліджуються сучасні вимоги 
українського законодавства до системи визначення та оцінки якості води 
поверхневих вод у зв’язку з прийняттям програми по приведенню державної 
системи моніторингу довкілля до вимог ЄС. 
 Відповідно до програми імплементації Водної Рамкової Директиви ЄС 
[2] Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними 
ресурсами за басейновим принципом» [6] були прийняті зміни спрямовані, 
насамперед, на створення механізмів управління міжнародними річками, 
озерами та прибережними водами. Згідно з [6] були визначенні райони 
річкових басейнів та створені умови для здійснення аналізу характеристик 
районів річкових басейнів, створення методики ідентифікації та типології 
поверхневих і підземних водних об’єктів, розроблення та запровадження 
програми моніторингу стану річкових басейнів, запровадження моніторингу 
якості поверхневих і підземних вод. 
 Відповідно Методики [5] віднесення масиву поверхневих вод до одного 
з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод 
здійснюється для кожного масиву поверхневих вод окремо і включає таке: 
 - аналіз зміни в часі показників, що визначають стан масиву; 
 - графічну або статистичну обробку даних моніторингу; 
 - визначення тенденцій у зміні стану масиву поверхневих вод; 
 - оцінку довгострокових змін референційних умов (умов, що відобра-
жають стан довкілля за відсутності або за мінімального антропогенного 
впливу) і змін, викликаних антропогенним впливом; 
 - оцінку основних антропогенних впливів на стан масиву; 
 - оцінку водокористування. 
 Згідно до Методики [5] визначення екологічного стану масиву 
поверхневих вод ґрунтується на використанні комплексу біотичних і 
абіотичних компонентів, властивих водним екосистемам. 
 Гідроморфологічні, хімічні та фізико-хімічні показники, що 
характеризують масив поверхневих вод, доповнюють біологічні показники. 
 Для кожного типу масиву поверхневих вод встановлюються 
референційні умови, що є початковими величинами для встановлення 
граничних значень класів і використовуються для визначення екологічного 
стану масиву поверхневих вод.  Для класифікації екологічного стану масиву 
поверхневих вод використовуються п’ять класів:  
 -  I клас екологічного стану - «відмінний», синій  колір;  
 -  II  клас  екологічного стану - «добрий», зеленим кольором; 
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 - III клас екологічного стану -  «задовільний», жовтий колір; 
 - IV клас екологічного стану - «поганий», помаранчевий колір; 
 - V клас екологічного стану  - «дуже поганий», червоний колір. 
 «Класифікація екологічного стану розробляється для кожного типу 
масиву поверхневих вод окремо, тобто є типоспецифічною. Типоспецифічна 
класифікація розробляється для біологічних, гідроморфологічних, хімічних 
та фізико-хімічних показників. Під час розроблення типоспецифічної 
класифікації на основі екологічного нормативу якості води встановлюються 
граничні значення для класів екологічного стану масиву поверхневих вод: 
для біологічних показників - для п’яти класів; для хімічних та фізико- 
хімічних показників - для трьох класів, що відповідають екологічним станам 
«відмінний», «добрий» та «задовільний»; для специфічних синтетичних та 
несинтетичних забруднюючих речовин у межах хімічних та фізико-хімічних 
показників - для двох класів, що відповідають екологічним станам «добрий» 
та «задовільний» [5]. 
 Відповідно до Методики [5] визначення класу для кожного з 
показників проводиться шляхом зіставлення його значення з граничними 
значеннями класів, встановленими у типоспецифічній класифікації. 
 «Клас екологічного стану масиву поверхневих вод за біологічними 
показниками визначається за найгіршим показником. Кожен з показників 
може бути охарактеризований одним чи декількома індикаторами, які 
вибираються для кожного типу масиву поверхневих вод окремо. Наприклад, 
показник «склад і кількісні показники водної флори» може бути кількісно 
описаний як числом видів, так і числом таксонів вищого рангу, чисельністю 
та/або біомасою водоростей (прямою або через показник «хлорофіл a») чи 
інтегрованим індикатором - інформаційним індексом Шеннона. Під час 
класифікації береться до уваги не найгірше значення окремого індикатора, а 
осереднене значення класу всіх використаних індикаторів у межах 
показника». [5]. 
 Перелік біологічних, гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних 
показників для визначення екологічного стану масиву поверхневих вод за 
наведено в таблиці 1.1. 
 Таблиця 1.1 – Перелік біологічних, гідроморфологічних, хімічних та 
фізико-хімічних показників [5]. 
 

Біологічні показники 
Річки Озера 

Склад та середні кількісні показники 
фітобентосу; макрофітів; фітопланк-
тону; донних безхребетних.  
Склад, середні кількісні показники та 
вікова структура риб. 

Склад та середні кількісні показники 
фітобентосу; макрофітів; фітопланк-
тону; донних безхребетних.  
Склад, середні кількісні показники та 
вікова структура риб. 

Перехідні води Прибережні води 
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Склад та середні кількісні показники: 
фітобентосу; макрофітів; фітопланк-
тону. донних безхребетних. 
Склад, середні кількісні показники та 
вікова структура риб. 

Склад та середні кількісні показники: 
фітобентосу; макрофітів; фітопланк-
тону; донних безхребетних. 

Гідроморфологічні показники 
Річки Озера 

Гідрологічний режим: кількісні показ-
ники водного стоку та динаміки стоку 
води; гідравлічний зв’язок з ґрунто-
вими водами. Довжина річки. 
Морфологічні умови: варіабельність 
глибини та ширини річки; структура та 
субстрат річкового ложа; структура 
прибережної зони. 

Гідрологічний режим: кількісні показ-
ники об’єму води та динаміки напов-
нення водойми; водообмін; гідравліч-
ний зв’язок з ґрунтовими водами. 
Морфологічні умови: варіабельність 
глибини озера; якість, структура та 
субстрат озерного ложа; структура 
озерних берегів. 

Перехідні води Прибережні води 
Морфологічні умови: варіабельність 
глибини; кількість, структура та під-
стильні породи дна; структура зони 
припливів/відпливів. 
Режим припливів та відпливів: потік 
прісної води; відкритість для хвиль. 

Морфологічні умови: варіабельність 
глибини; структура та підстильні по-
роди дна; структура зони припливу. 
Режим припливів та відпливів: напря-
мок домінуючих течій; відкритість для 
хвиль. 

Хімічні та фізико-хімічні показники 
Річки Озера 

Загальні фізико-хімічні показники: 
температура; рН; розчинений кисень; 
мінералізація; електропровідність; 
БСК; ХСК; Nзаг, NH4

+, NO3
-, NO2

-, Pзаг, 
PO4

-3-.  
Специфічні забруднюючі речовини: 
синтетичні та несинтетичні 
забруднюючі речовини 

Загальні фізико-хімічні показники: 
прозорість; температура; рН; 
розчинений кисень: мінералізація; 
електропровідність; БСК; ХСК; Nзаг, 
NH4

+, NO3
-, NO2

-, Pзаг, PO4
-3-. 

Специфічні забруднюючі речовини: 
синтетичні та несинтетичні 
забруднюючі речовини 

Прибережні води Перехідні води 
Загальні фізико-хімічні показники: 
прозорість; температура; рН; 
розчинений кисень; БПК; Nзаг, NH4

+, 
NO3

-, NO2
-, Pзаг, PO4

-3-; силіцій; 
дигідроген сульфід; сума завислих у 
воді речовин. Специфічні забруднюючі 
речовини: синтетичні та несинтетичні 
забруднюючі речовини, що надходять у 
водний об’єкт 

Загальні фізико-хімічні показники: 
прозорість; температура; розчинений 
кисень; мінералізація; 
електропровідність; Nзаг, NH4

+, NO3
-, 

NO2
-, Pзаг, PO4

-3-. 
Специфічні забруднюючі речовини: 
синтетичні та несинтетичні забрудню-
ючі речовини, що надходять у водний 
об’єкт 
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 Критерії віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 
екологічного стану наведено в таблиці 1.2. 
 Таблиця 1.2 - Критерії віднесення масиву поверхневих вод до одного з  
класів екологічного стану [5]. 
 

Стан «відмінний» Стан «добрий» Стан «задовільний» 
Значення біологічних по-
казників відповідають 
значенням, характерним 
для масиву поверхневих 
вод у референційних 
умовах, мають тенденцію 
до дуже незначних змін. 
Відсутні або виявлені 
дуже незначні антропо-
генні зміни значень гід-
роморфологічних, хіміч-
них та фізико-хімічних 
показників порівняно з 
величинами, характер-
ними для масиву 
поверхневих вод в рефе-
ренційних умовах 

Значення біологічних по-
казників масиву поверх-
невих вод вказують на 
низькі рівні антропоген-
ного впливу і мало відхи-
ляються від значень, ха-
рактерних для масиву по-
верхневих вод у рефере-
нційних умовах. 
Концентрації хімічних та 
фізико-хімічних показни-
ків не перевищують еко-
логічних нормативів 
якості, встановлених для 
екологічного стану 
«добрий» 

Значення біологічних по-
казників масиву поверх-
невих вод помірно відхи-
ляються від значень, ха-
рактерних для масиву по-
верхневих вод у референ-
ційних умовах. 
Ці значення мають 
помірну тенденцію до 
відхилення в результаті 
антропогенного впливу та 
мають значно більші від-
хилення порівняно з умо-
вами стану «добрий». 
Концентрації хімічних та 
фізико-хімічних показни-
ків перевищують екологі-
чні нормативи якості, 
встановлені для екологіч-
ного стану «задовільний» 

Стан «поганий» Стан «дуже поганий» 
Спостерігаються значні зміни щодо 
значень біологічних показників та зна-
чні відхилення від норм відповідних 
біологічних популяцій, характерних 
для масиву поверхневих вод у рефере-
нційних умовах 

Спостерігаються дуже сильні зміни 
щодо біологічних показників, відсут-
ність великої частини відповідних біо-
логічних ценозів, характерних для ма-
сиву поверхневих вод у референцій-
них умовах 

 
 Згідно до Методики [5] хімічний стан масиву поверхневих вод 
визначається за показниками забруднюючих речовин, які наведено у 
Переліку забруднюючих речовин [7]. Екологічні нормативи якості 
встановлюються двох рівнів: ЕНЯMAХ - максимально допустима 
концентрація; EНЯСР - середньорічна концентрація. Застосування EНЯСР для 
визначення хімічного стану означає, що середньорічне (середнє 
арифметичне) значення концентрації речовини у будь-якій репрезентативній 
точці не може перевищувати наведене значення EНЯСР. Застосування 
ЕНЯMAХ означає, що будь-яке виміряне значення забруднюючої речовини не 
може перевищувати значення ЕНЯMAХ.  
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 Для всіх забруднюючих речовин, крім металів, ЕНЯ встановлюються 
для їхньої загальної концентрації. Для металів (кадмій, свинець, ртуть, 
нікель) беруться до уваги їх розчинені форми, відділені мембранною 
фільтрацією з діаметром пор 0,45 мкм. У разі перевищення ЕНЯMAХ для 
металів розглядаються фонові концентрації відповідних металів та їхніх 
сполук, а також жорсткість води, водневий показник та інші показники води, 
що впливають на біодоступність металів. У разі встановлення забруднення 
води зазначеними речовинами необхідно вимірювати їх вміст в донних 
відкладах для підтвердження їх біонакопичення. 
 При класифікації хімічного стану масиву поверхневих вод 
використовуються два класи. Для графічного відображення кожен з класів 
позначається відповідним кольором: I клас хімічного стану, що відповідає 
хімічному стану «добрий», позначається синім кольором; II клас хімічного 
стану, що відповідає хімічному стану «недосягнення доброго», позначається 
червоним кольором. 
 Алгоритм визначення хімічного стану масиву поверхневих вод 
наведено на рисунку 1.1. Хімічний стан визначається по значенню 
найгіршого показника. Якщо значення найгіршого показника більш ніж 
значення EНЯСР, то хімічний стан є недосягнення доброго хімічного стану 
(НД). Якщо всіх показники мають значення менш ніж значення відповідних 
EНЯСР, то хімічний стан визначається, як добрий (Д). 
 Визначення хімічного стану масиву поверхневих вод здійснюється на 
підставі ЕНЯ, які наведено у таблиці 1.4.  

 
 

 
 
Рисунок 1.1 - Алгоритм визначення хімічного стану масиву поверхневих вод  
(Д – добрий хімічний стан, НД – недосягнення доброго хімічного стану). 
 
 Схему визначення екологічного стану масиву поверхневих вод 
відповідно до Методики [1] додаток 6 наведено на рисунку 1.2. 
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 Рисунок 1.2 Остаточне визначання стану масиву поверхневих вод. 
 
 Відповідно до Методики [5] для кожного типу масиву поверхневих вод 
визначаються біологічні, гідроморфологічні, хімічні та фізико-хімічні 
показники, що характерні для типу і відповідають значенням екологічного 
стану «відмінний» цього типу масиву. Типоспецифічні референційні умови 
визначаються наступним чином: на основі наявних референційних ділянок; 
шляхом моделювання; на основі історичних даних; на підставі експертного 
висновку; на основі наявних референційних ділянок на території інших країн 
для такого самого типу масиву поверхневих вод; шляхом поєднання цих 
процедур. Для кожного типу масиву поверхневих вод створюється список 
референційних ділянок.  
 Нижче наведено приклади визначення класу хімічного стану масиву 
поверхневих вод згідно до Методики [5]. Концентрації забруднюючих 
речовин у воді масивів  поверхневих вод наведено в таблицях 1.3-1.4.  
 Приклад 1.1 - Визначити клас хімічного стан масиву поверхневих вод 
згідно до Методики [5], якщо концентрації забруднюючих речовин у воді 
масиву поверхневих вод відповідають значенням, що наведені у таблиці 1.3. 
 Оскільки концентрації забруднюючих речовин у воді масиву 
поверхневих вод не перевищують значень ЕНЯ, то згідно до [5] клас 
хімічного стан масиву поверхневих вод є «добрий». Але, якщо зіставити 
значення концентрацій забруднюючих речовин зі значеннями ГДК, то клас 
хімічного стан масиву поверхневих вод не може вважатися добрим, а є 
«недосягнення доброго». Оскільки по хрому концентрація в воді перевищує 
ГДК в 5 разів, по цинку – у 2 рази, по нафтопродуктам – 1,2 рази.  
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 Таблиця 1.3 - Концентрації забруднюючих речовин у воді масиву 
поверхневих вод. 

в/
п Показник Концентрація, 

мг/дм3*) 

ГДК для водойм 
рибогосподарсь-

кого призна-
чення, мг/дм3 

Відношення 
концентрації 

речовини до ГДК 

1 БСК 5 2,5 3,0 0,83 
2 Нафтопродукти 0,06 0,050 1,2 
3 СПАВ 0,1 0,10 1,0 
4 Цинк 0,02 0,01 2,0 
5 Хром, Cr 0,005 0,001 5 
6 Ванадій 0,001 0,001 1,0 
*)- концентрації усіх інших речовин відповідно до Методики менші за ЕНЯ. 
 Таким чином, із наведеного прикладу слідує, що використання 
Методики [5] призводить до невірного результату, невірного визначення 
класу хімічного стан масиву поверхневих вод. 
 Приклад 1.2 - Визначити клас хімічного стану масиву поверхневих вод 
згідно до  Методики [5], якщо концентрації забруднюючих речовин у воді 
масиву поверхневих вод відповідають значенням, що наведені у таблиці 1.4. 
 Таблиця 1.4 - Концентрації забруднюючих речовин у воді масиву 
поверхневих вод. 
№
в/
п 

Показник Концентрація, 
мг/дм3*) 

ГДК для водойм 
рибогосподарського 
призначення, мг/дм3 

Відношення 
концентрації 

речовини до ГДК 
1 БСК 5 2,5 3,0 0,83 
2 Нафтопродукти 0,10 0,050 2,0 
3 СПАВ 0,1 0,10 1,0 
4 Цинк 0,03 0,01 3,0 
5 Хром, Cr 0,007 0,001 7 
6 БСК 5 2,5 3,0 0,83 
*) - концентрації усіх інших речовин менші за ЕНЯ, відповідно до Методики. 
 Оскільки концентрації забруднюючих речовин у воді масиву 
поверхневих вод не перевищують значень ЕНЯ, то згідно до [5] клас 
хімічного стану масиву поверхневих вод є “добрий” (концентрація свинцю 
менше за значення ЕНЯ). 
 Але якщо зіставити значення концентрацій забруднюючих речовин зі 
значеннями ГДК, то клас хімічного стану масиву поверхневих вод не може 
вважатися добрим. Оскільки по хрому концентрація в воді перевищує ГДК в 
7 разів, по цинку – у 3 рази, по нафтопродуктам – 2 рази, то клас хімічного 
стану масиву поверхневих вод є “недосягнення доброго”.  Таким чином, для 
наведеного прикладу використання Методики [5] для визначення класу 
хімічного стану масиву поверхневих вод призводить до не вірного 
результату. 
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 До недоліків Методики [5] треба віднести наступне: 
 При визначенні екологічного стану на рівні «задовільний» значення 
біологічних показників масиву поверхневих вод повинні «помірно 
відхилятися» від значень, характерних для масиву поверхневих вод у 
референційних умовах, при цьому кількісної характеристики, відповідної  
словам «помірно відхилятися», не зазначено. 
 Аналогічне визначення дається для екологічного стану «поганий», коли 
повинні спостерігатися «значні зміни» щодо значень біологічних показників 
та значні відхилення від норм відповідних біологічних популяцій, 
характерних для масиву поверхневих вод у референційних умовах. Кількісної 
характеристики, відповідної  словам «значні зміни», не визначено. 
 Такий же підхід використано при визначенні екологічного стану «дуже 
поганий», коли повинні спостерігатися «дуже сильні зміни» щодо 
біологічних показників, відсутність великої частини відповідних біологічних 
ценозів, характерних для масиву поверхневих вод у референційних умовах. 
Словосполучення «дуже сильні зміни» жодним чином не визначено.  
 Результатом такої формалізації є відсутність чітких критеріїв та 
визначень, словосполучення «мало відхиляються», «помірно 
відхилюються», «значні зміни», «дуже сильні зміни» є суб'єктивними 
оцінними судженнями, які не дозволяють достовірно визначати різні екологічні 
класи за Методикою.  
 Екологічний стан «добрий» за концентраціями хімічних та фізико-
хімічних показників визначається таким чином, що вміст цих речовин не 
перевищує екологічних нормативів якості, встановлених для екологічного 
стану «добрий». Але на даний час в українських документах відсутні 
екологічні нормативи якості, що відповідають екологічному стану «добрий». 
 Екологічний стан “задовільний” для концентрацій хімічних та фізико-
хімічних показників визначається таким чином, що ці показники не 
перевищують екологічних нормативів якості, встановлених для екологічного 
стану «задовільний». Але на даний час екологічні нормативи якості для 
екологічного стану «задовільний» також відсутні в нормативних документах 
України. Як результат, при відсутності  екологічних нормативів якості 
для концентрацій хімічних та фізико-хімічних показників не можливо 
визначити «добрий» або «задовільний» екологічний стан за цими 
показниками.  
  Зауваження щодо визначення стану за гідроморфологічними 
показниками. Відповідно до Методики додаток 6, рис. 1 стан за 
гідроморфологічними показниками може бути 2-х класів: «відмінний» та 
«добрий». Відповідно до Методики додаток 3 стан за гідроморфологічними 
показниками може бути 3-х класів: «відмінний», «добрий» та «задовільний». 
Тобто це є явне протиріччя. Крім того, умови для класу  «добрий» та 
«задовільний» однакові, що не дозволяє їх відлічити один від одного. 
 Зауваження щодо стану за хімічними та фізико-хімічними 
показниками. Відповідно до Методики додаток 6, рис. 1 стан за 
показниками специфічні синтетичні та несинтетичні забруднюючі речовини 
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може бути 2-х класів: «добрий» та «задовільний». Відповідно до Методики 
додаток 3 стан за  показниками специфічні синтетичні та несинтетичні 
забруднюючі речовини може бути 3-х класів: «відмінний», «добрий» та 
«задовільний». Тобто це є явне протиріччя. Для специфічних несинтетичних 
забруднюючих речовин класу «добрий» визначено, що концентрації цих 
речовин не перевищують екологічних нормативів якості. Але для значної 
кількості забруднюючих речовин, що надходять до водного об’єкту, 
екологічні нормативи якості відсутні. 
 Крім того, відповідно до Методики додаток 3 «добрий» стан за 
біогенними речовинами визначається таким чином, що концентрації цих 
речовин не перевищують рівнів, встановлених для забезпечення 
функціонування екосистем і досягнення значень, наведених для біологічних 
показників. При цьому не вказано, де не наведено ці рівні. 
 Класифікація екологічного стану розробляється для кожного типу ма-
сиву поверхневих вод окремо, тобто є типоспецифічною. Д ля   викорис-
тання цієї методики необхідно проведення попередньої типоспецифічної 
класифікації. Але, які установи будуть виконувати цю типоспецифічну 
класифікацію, за якій час буде проведено  типоспецифічну класифікацію 
усіх водних масивів України, та скільки  буде коштувати ця класифікація є 
невизначеним. Можливо вартість таких робіт буде дуже велика, крім того, 
час виконання робіт буде дуже  значним, що ставіть під сумнів доречність 
впровадження Методики без її суттєвого доопрацювання. 
 Під час розроблення типоспецифічної класифікації на основі екологіч-
ного нормативу якості води будуть встановлюватись граничні значення для 
класів екологічного  стану  масиву поверхневих вод. Але на теперішній час 
значення екологічного нормативу якості води  відсутні. Тобто, встановити 
граничні значення для класів екологічного стану масиву поверхневих вод без 
додаткових досліджень не можливо; 
 Екологічні  нормативи  якості  (ЕНЯ) для  визначення хімічного  стану 
масиву поверхневих вод, які наведено в додатку 8  до М етодики, не  
містять значень для важливих речовин, а саме нафтопродуктів, СПАВ,  
фосфатів, БСК5, міді, хрому, нікелю та інші. Без врахування цих речовин не 
можливо правильно визначити екологічний та хімічний стан масиву 
поверхневих вод; 
 Визначення екологічного стану водного масиву поверхневих вод на 
підставі проведення типоспецифічної класифікації суперечить положенню 
четвертої частини ст. 33 (Екологічні  нормативи) Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища України» [8], бо згідно до 
цієї частини ст. 33: «Нормативи гранично допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі та рівні 
шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього є єдиними для всієї 
території України». За розумінням змісту вказаної статьи екологічні 
нормативи, як і ГДК, повинні  бути єдиними для всієї території України; 
 Методику, що розроблено, не можливо використовувати без суттєвого 
доопрацювання. 
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1.2 Системи екологічного нормування при визначення хімічного та 
екологічного станів масиву поверхневих вод в США і країнах ЄС 

 
 У США основоположним федеральним законом щодо системи 
нормування в ВО є «Закон про чисту воду» [9], мета прийняття якого 
стосується відновлення і підтримання хімічної, фізичної та біологічної 
цілісності поверхневих водних об'єктів на рівні, що забезпечує збереження і 
відтворення риб, водних організмів і дикої природи, а також рекреаційного 
потенціалу водних об'єктів. Інструментом контролю процесу досягнення цієї 
мети виступає система стандартів якості води (Water Quality Standards), яка 
включає наступні елементи: 
   - види водокористування (Designated Uses); 
   - критерії якості води (Water Quality Criteria); 
   - антидеградаційна політика (Antidegradation). 
 Усі нормативи якості поверхневих вод розділені на три групи: 
   - пріоритетні забруднюючі речовини (120 позицій), 
   - непріоритетна забруднюючі речовини (47 позицій), 
   - речовини, що мають органолептичний ефект (23 позиції - велика частина з 
цих речовин включена в два попередніх списку). 
 У наведених групах нормативи діляться на нормативи короткочасного і 
довгострокового впливу. Нормативи короткочасного впливу (Criteria 
Maximum Concentration) представляють собою оцінку максимальної 
концентрації речовини в поверхневих водах, при короткочасному впливі 
яких не відбуваються недопустимі зміни в співтоваристві водних організмів. 
Нормативи довгострокового впливу (Criterion Continuous Concentration) - 
максимальні концентрації, що не приводять до недопустимих змін при 
необмеженої за часом дії. 
 Для врахування регіональних природних особливостей в процесі 
нормуванні територія США розбита на 14 екорегіонів, що відрізняються по 
фізико-географічним умовам формування стоку, для кожного екорегіону 
публікуються рекомендовані значення нормативів якості по загальному 
фосфору і загальному азоту. 
 Встановлення чисельних значень нормативів здійснюють шляхом 
статистичної обробки даних спостережень за еталонним водним об'єктом 
(об'єктами). В якості еталонного ВО може бути прийнятий водний об'єкт того 
ж типу, що і досліджуваний (глибока або невелика водойма, велика (мала) 
річка і т. п.), що знаходиться в східних фізико-географічних умовах і не 
перебуває під сильним антропогенним впливом. Для розрахунку 
нормативного значення використовують верхній квартель (75%) розподілу 
значень фактору, що спостерігаються по еталонному ВО, тобто роблять 
припущення, що стан досліджуваного ВО, до якого слід прагнути, може бути 
на 25% розподілу значень фактору гірше еталонного. Якщо з яких-небудь 
причин немає можливості отримати значення еталонного ВО, встановлення 
нормативів проводять на підставі даних, зібраних по всьому ВО 
досліджуваного району. Як норматив використовують нижній квартель (25%) 
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розподілу спостережуваних значень, тобто мають на увазі, що стан 
досліджуваного ВО, до якого слід прагнути, має бути принаймні на 25% 
розподілу значень фактору краще медіани по всіх водних об'єктах 
досліджуваного району. 
 У ЄС до 2000 року була поширена система розрахунку критичних 
навантажень (КН) речовин-забруднювачів з різних видів водокористування. 
Як приклад такої системи можна розглянути Директиви ЄС щодо якості води 
у водних об'єктах. Перша з них – «для підтримки життя риб» (Council 
Directive 78/659/EEC) [10]. Дану Директиву застосовували до ВО, які 
визначалися членами ЄС, як ВО, якість води в яких дозволяла (або може 
дозволити при зменшенні забруднення) підтримувати природне різноманіття 
аборигенних видів риб або тих видів, які розглядалися як бажані. Водні 
об'єкти «для підтримки життя риб» в системі цих нормативів ділили на два 
типи: лососеві і коропові. У свою чергу в кожному з типів нормативи ділили 
на обов'язкові (що мали бути досягнуті в встановлені терміни) і бажані 
(значення нормативів, до яких слід було прагнути).  
 Другу Директиву застосовували до ВО, що використовуються для 
водопостачання. Вона побудована за подібною схемою (Council Directive 
75/440 / EEC) [11]. У цій Директиві розрізняли нормативи, що відповідають 
трьом категоріям очисних споруд: 
   1) А1 - проста механічна очистка та дезінфекція (швидкі фільтри та 
дезінфекція); 
   2) А2 - механічна, хімічна очистка і дезінфекція (попереднє хлорування, 
коагуляція, флокуляція, відстоювання, фільтрація, остаточне хлорування); 
   3) А3 - інтенсивна механічна і хімічна очистка, розширена очищення і 
дезінфекція (хлорування, коагуляція, флокуляція, відстоювання, фільтрація, 
адсорбція на активованому вугіллі, дезінфекція, включаючи остаточне 
хлорування / озонування). 
 В Директиві наведені нормативи для 38 показників: 6 фізичних 
(нормативи поки не визначені), 34 хімічних і 4 мікробіологічних. При цьому 
обов'язкових нормативів всього 20, але, як і в Директиві «для підтримки 
життя риб», малося на увазі, що вміст інших шкідливих речовин в ВО 
незначний.  
 У Бельгійській національній системі моніторингу кожну пробу, що 
відбирається,  аналізують приблизно по 40 параметрам. Найбільш важливими 
серед них  є показники, які стосуються кисневого балансу води (КБВ), і 
показники вмісту важких металів. Для оцінки КБВ розглядають три ключові 
параметри балансу: відсоток насичення розчиненого кисню, БСК5 та вміст 
амонійного азоту. Після визначення в пробі параметрів КБВ, по кожному 
параметру за експертною шкалою визначають бали (від 1 до 5 балів по 
кожному показнику), які підсумовують для отримання сумарного значення 
КБВ.  
 Бали експертної оцінки окремих параметрів КБВ: 
   - перший бал відповідає відсотку насичення розчиненого кисню - 91-110%, 
утриманню БСК5 - не більше 3 мг/л, вмісту амонійного азоту - менш 4 мг/л; 
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   - п'ятий бал відповідає відсотку насичення розчиненого кисню - не більше 
30% і більше 130%, утриманню БСК5 - більше 15 мг/л, вмісту амонійного 
азоту - понад 5 мг/л. 
 Відповідно, якість води класифікують від дуже хорошої (КБВ = 3-4) до 
дуже поганої (КБВ = 14-15). П'ятибальна шкала класифікації вод по важким 
металам включає класи з концентрацією, наприклад, кадмію  ≤ 20,  ≤ 40,  ≤ 
60,  ≤ 80 та  > 80% від середньорічного значення. 
 У Данії з метою нормування було виділено групи та ділянки водних 
об'єктів з різними водогосподарськими характеристиками (таблиця 1.5). 
 Таблиця 1.5. - Розподіл водних об'єктів в Данії (1983 р.) 
Поділ водотоків Поділ озер і прибережних вод 
1) зони особливого інтересу; 
2) зони нересту і нагулу мальків 
лососевих риб; 
3) води, в яких мешкають лососеві; 
4) води, в яких мешкають коропові; 
5) водотоки зі збором дренажних вод і 
водотоки, що знаходяться під непрямим 
впливом стічних вод; 
6) водотоки зі зборами дренажних і 
стічних вод; 
7) водотоки, що знаходяться під впливом 
стічних вод і не належать до категорії 
рибогосподарських; 
8) водотоки, водотоки, які дренують 
піритні ґрунти (низький pH, осадження 
оксидів заліза), де фауна сильно 
вражена. 

1) зони особливого інтересу; 
2) води для купання і для питних 
потреб; 
3) води з природньою 
різноманітною флорою і фауною; 
4) озера, схильні до дії стоків, 
експлуатації підземних вод і 
іншим впливам, а також озера, 
схильні до шкідливого впливу 
сільськогосподарського 
виробництва. 

 Для кожного з наведених вище видів водокористування були 
встановлені експертні критерії якості, яких необхідно дотримуватися, щоб 
досягти і зберегти в подальшому якість, відповідну даному виду 
користування. Наприклад води, в яких мешкають лососеві, повинні 
відповідати таким критеріям: температура води – влітку до 20°С,  взимку 
10°С, максимальна зміна температури при тепловому забрудненні  1°С, 
розчинений кисень - 6-8 мг/л та  9-12 мг/л (протягом 50% часу), pH - 6-9, 
максимальна зміна pH при скиданні стоків - 0.5, аміак - менш 0,025 мг/л, 
хлор - менш 0.004 мг/л, загальний цинк - менш 0,3 мг/л, завислі речовини 
менше 25 мг/л, БСК5 - не більше 3 мг/л, загальний амоній - менше 1 мг/л. 
 У Франції в 1975 р. після аналізу проведеної по всій країні 
інвентаризації ступеня забрудненості водойм і водотоків була розроблена 
шкала якості поверхневих вод за гідрохімічними показниками. Дана шкала 
нормування розділена на 6 класів якості. Найкраща якість відповідає 1-му 
класу, найгірша - 4-му, 5-му або 6-му (в залежності від показника, 
оцінювався). Показники, що підлягають класифікації, такі: температура води, 
pH, седиментація, концентрація розчиненого кисню, % насичення 
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розчиненим киснем, БПК2, БСК5, окислюваність, концентрації завислих 
речовин, ХСК, хлориди, сульфати, амоній сольовий, нітрати, нітрити, натрій, 
калій, кальцій, ртуть, гідрокарбонати, феноли, фосфати, СПАР. 
 У Німеччині (Баварська служба використання вод) хімічні критерії 
оцінки якості вод засновані на дослідженнях, проведених раніше в США і 
Шотландії. Використовуваний метод передбачає вимір ряду хімічних 
параметрів в пробах води з подальшим поданням отриманої комбінації 
результатів у вигляді одного числа - хімічного індексу, що характеризує 
узагальнену (інтегральну) якість води: CJ = П qi Wi, де і змінюється від 1 до n 
– число параметрів, qi – подіндекс для i-го параметру (величина від 0 до 100, 
є функцією бажаності від значення i-го параметру), Wi –"вага" i-го параметра 
(число між 0 і 1, показує важливість (пріоритетність) параметру). При 
розрахунку CJ використовують значення таких 8 параметрів - концентрація 
розчиненого кисню, БСК5, температура води, амоній сольовий, нітрати, 
фосфати, pH, електропровідність. При значенням CJ, близьким до 100, 
поверхневі води можуть бути віднесені до благополучних, а зі значенням, 
близьким до 0 - до неблагополучних. 
 У Нідерландах застосовують описаний вище КБВ, а також показник 
вмісту загального фосфору, ГДК дорівнює 1.2 мг/л. Але з урахуванням 
процесів евтрофікації для 6-ти теплих місяців контрольне значення є 0.3 мг/л. 
В якості класифікатора використовується найпростіша шкала з трьома 
градаціями порівняння отриманого значення концентрації з гранично 
допустимим значенням. Крім того, в рамках національної системи 
моніторингу в Нідерландах ведуться спостереження за вмістом 6-ти 
пріоритетних металів: ртуті, кадмію, міді, свинцю, хрому та цинку. 
Нормування вмісту металів здійснюють також за найпростішою трибальною 
шкалою. Величини ГДК металів дорівнюють: для ртуті - 0.5 мкг/л, для 
кадмію - 2,5 мкг/л, для міді - 50 мкг/л, для свинцю - 50 мкг/л, для цинку - 200 
мкг/л, для хрому - 50 мкг/л. 
 У Великобританії річки класифікують на основі визначення критеріїв 
якості, необхідної для конкретних видів водокористування, за чотирма 
основними класами, які розрізняються значеннями вмісту розчиненого 
кисню, БСК5, концентрації амонійного азоту. Виділяють наступні класи 
якості: 
   1) води, що придатні для питного водопостачання; 
   2) річки, в яких існує промислове рибальство цінних видів риб, і 
рекреаційні зони; 
   3) річки, придатні для питного водопостачання після попередньої обробки, 
і річки з промисловим рибальством частикових видів риб; 
   4) води, придатні для технічних потреб. 
 22 грудня 2000 року в ЄС була прийнята Рамкова Водна Директива ЄС  
(Directive 2000/60/EC), що призвело до більш радикальних змін методичних і 
правових засад нормування, ніж в США. Загальна мета цієї Директиви - 
досягнення доброго екологічного статусу водних об'єктів ЄС до 2015 г. 
Також в ній наведено механізми досягнення цієї мети. Ключовою зміною в 
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новій системі нормування в порівнянні з попередніми системами став перехід 
від нормування якості води за видами водокористування до екологічного 
нормування на основі показників непорушеного стану ВО. 
 Призначення Директиви - встановити загальні підходи до охорони вод 
(включаючи поверхневі прісні, змінної солоності, прибережні і підземні 
води), які забезпечують: 
- запобігання погіршенню стану водних об'єктів, їх захист і відновлення; 
- стійке водокористування, засноване на довгостроковому захисті водних 
ресурсів; 
- поліпшення стану водних екосистем на основі заходів з припинення або 
поетапного скорочення скидів пріоритетних і небезпечних забруднюючих 
речовин; 
- постійне скорочення забруднення підземних вод; 
- пом'якшення наслідків повеней і посухи.  
 Нижче детально визначені показники, які повинні бути використані 
при визначенні екологічного стану згідно РВД. 
 Біологічні показники: склад (видовий) і велика кількість (внутрішньо-
видової) водної флори (вищої водної рослинності); склад і велика кількість 
донних безхребетних; склад, велика кількість і віковий склад рибної фауни. 
 Гідроморфологічні показники, важливі для біологічних показників: 
гідрологічний режим: обсяг і динаміка стоку, зв'язок з підземними водами; 
нерозривність річки. 
 Морфологічні умови: варіація ширини і глибини річки; структура і 
субстрат річкового дна; структура прибережної зони. 
 Хімічні і фізико-хімічні показники, що впливають на біологічні 
показники: загальні (температура, ГПК, БПК, розчинений кисень, 
мінералізація, pH, біогенні елементи); специфічні забруднювачі (забруднення 
пріоритетними забруднюючими речовинами (ЗВ), скидання яких у водний 
об'єкт встановлено; забруднення іншими ЗВ, скидання яких у водний об'єкт 
встановлено). 
 Хімічні і фізико-хімічні показники, що впливають на біологічні 
показники: загальні (температура, ХСК, БСК, розчинений кисень, 
мінералізація, pH, біогенні елементи); специфічні забруднювачі (забруднення 
пріоритетними забруднюючими речовинами (ЗВ), скидання яких у водний 
об'єкт встановлено; забруднення іншими ЗВ, скидання яких у водний об'єкт 
встановлений). 
 Для порівняльної оцінки всі біологічні показники стану водних об'єктів 
призводять до числової формі - коефіцієнту екологічного стану EQR, для 
якого одиниці відповідає відмінний екологічний стан, а нулю - поганий. 
 Шкалу значень EQR, від 1 до 0, розбивають на п'ять градацій, 
відповідно до класів стану: відмінний, гарний, задовільний, незадовільний, 
поганий. 
 У додатку до РВД приведена суть процедури встановлення еталонних 
показників стану (reference conditions) для виділених категорій і типів 
поверхневих водних об'єктів. Еталонні значення встановлюють для кожного 
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типу водного об'єкта за значеннями фізико-хімічних і гідроморфологічних 
показників, визначених для ВО відповідного типу і категорії з відмінним 
екологічним станом. Визначення еталонних значень також може базуватися 
на просторовому підході, тобто в якості еталонних значень для ВО можуть 
бути використані значення, отримані на непорушеному ВО відповідного типу 
і категорії, в тому ж «екорегіоні». При неможливості застосування жодного з 
підходів допускається використання експертних оцінок. 
 Відповідно до РВД, під відмінним екологічним станом мається на увазі 
відсутність або лише незначні антропогенні відхилення значень фізико-
хімічних і гідроморфологічних параметрів стану водних об'єктів від тих 
значень цих параметрів для даного типу і категорії водних об'єктів, які 
зазвичай відповідають їх незміненому (природному, без антропогенного 
впливу) стану. Так само і значення біологічних показників стану водних 
об'єктів відповідають незмінному стану, та або не мають, або мають лише 
незначні ознаки антропогенного впливу. 
 В якості критерію за характерними забруднюючими речовинами 
висувають такі вимоги: 
 - для неприродних - концентрація, близька до нуля, або, принаймні, 
нижче рівня визначення найбільш досконалими з методик загального 
використання; 
 - для природних - концентрація залишається в межах, звичайно 
спостережуваних в незмінених умовах (концентрації природного фону). 
 У Інструкція викладені загальні підходи і технічні рекомендації для 
встановлення еталонних значень показників стану і меж класифікації 
екологічного стану ВО, проведення інтеркалібрації (уніфікації методів 
моніторингу в рамках однієї міжнародної програми). Орієнтовна схема 
проведення кордонів ті інтеркалібрації включає: 
   1. Визначення екологічного стану водних об'єктів кожної категорії і типу, 
що представляється у вигляді значень EQR. 
   2. Проведення попередньої класифікації екологічного стану водних об'єктів 
(відмінне, гарне, задовільний). 
   3. Вибір двох або більше створів, по кожному типу (категорії) водного 
об'єкта в різних країнах, якість в яких класифіковано як прикордонне між 
класами (відмінне - гарне, гарне - задовільний стан і т. д.). 
   4. Зіставлення відповідних EQR і на їх основі позначення меж класів 
екологічного стану для кожної країни. 
 В цілому система екологічного нормування в західних країнах 
покликана здійснювати дві основні функції: 1) виключення свідомо 
неприйнятного екологічного збитку; 2) стимулювання постійного зниження 
антропогенного навантаження на навколишнє середовище. 
 Визначення окремих груп та переліку хімічних забруднюючих речовин 
при визначення стану масиву в країнах ЄС. 
 Система  визначення "пріоритетних речовин" у галузі водної політики 
у розвинутих країнах полягає у наступному: з усієї кількості  хімічних сполук 
обирається коло індивідуальних забруднюючих  речовин, які спричиняють 
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загрозу для здоров'я людей, шкоду життєвим ресурсам та водним 
екосистемам. Серед них визначається коло речовин, які є токсичними, 
персистентними, здатними до біоакумуляції - це  небезпечні речовини. На 
кожному етапі реалізації водної політики, з урахуванням об'ємів 
виробництва, застосування, та на основі найкращих доступних  наукових 
свідчень, з цих двох груп речовин виділяють "пріоритетні речовини" та 
"пріоритетні небезпечні речовини".  Саме ці речовини мають стати об'єктом 
уваги та дій Держави, що спрямовані на охорону вод, на наступний період 
часу. 
 У країнах ЄС робота з визначення переліку небезпечних (пріоритетних) 
речовин, які в першу чергу мають нормуватися і контролюватись у воді, була 
започаткована прийняттям Директиви 76/464/ЄЕС від 04.05.1976 р. стосовно 
забруднення, спричиненого окремими небезпечними речовинами, що 
скидаються у водне середовище країн-членів Співтовариства [12]. Додаток 
до Директиви містив два списки  сімейств і груп  речовин, скидання яких до 
водних об'єктів країн-членів ЄС вимагало попереднього дозволу 
компетентних органів цих країн. У подальшому  на протязі декількох років 
проводились  роботи з складання повного переліку індивідуальних речовин,  
які повинні входити до цих списків. Згідно з вимогами Директиви 
76/464/ЄЕС речовини до Списку І відбирались на основі їх токсичності, 
персистентності та здатності до біоакумуляції, з урахуванням обсягів 
виробництва, використання та скидання до водного середовища країн-членів. 
Як результат цієї роботи  у 1982 році було складено повний Список I із 129 
речовин, які вважалися такими, забруднення вод якими має бути припинено в 
першу чергу. Список ІІ містив речовини, які справляють згубний вплив на 
водне середовище, який,  проте, може бути локалізований у певній зоні, та 
який залежить від характеристик і місцезнаходження вод, у  які ці речовини 
скидаються. Відносно речовин зі Списку ІІ Співтовариством повинні бути 
вжиті заходи щодо зменшення забруднення ними водного середовища. 
 Директива 76/464/ЄЕС не забезпечувала раціонального та системного 
підходу до пріоритезації речовин. Прийнята у липні 2000 року  Директива 
Європейського Парламенту і Ради 2000/60/ЄЕС про встановлення основ для 
дій Співтовариства  в області водної політики  (Рамкова Директива) [2] 
вперше ввела терміни: «пріоритетні речовини» та «пріоритетні небезпечні 
речовини», висунула  науково обґрунтовану методологію для вибору 
пріоритетних речовин серед тих, які створюють значний ризик для водного 
середовища  або через нього для людини.  
 Відповідно до Статті 16 (2) РВД  пріоритетність повинна визначатись 
на базі ризику для водного середовища або через нього для людини, що 
визначається: 
 (а) оцінкою ризику, яка проводиться відповідно до Правил Ради (ЄЕС) 
№793/93, Директиви Ради 91/414/ЄЕС [13] та Директиви 98/8/ЄЕС 
Європейського Парламенту і Ради [14] 
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 (б) цільовою оцінкою  ризику (за методологією Правил (ЄЕС) 
№793/93), яка фокусується виключно на токсичності водних екосистем та на 
токсичності для людини через водне середовище. 
 За необхідністю пріоритетність речовини може бути встановлена на 
базі ризику для водного середовища або для людини через нього на базі 
спрощеної процедури оцінки ризику, яка базується на наукових принципах, 
приймаючи до уваги: 
- очевидність властивої небезпеки речовини, до якої це стосується, і 
зокрема, її водної екотоксичності та токсичності для людини через водні 
маршрути надходження; 
- докази поширеного забруднення навколишнього середовища за 
результатами моніторингу; 
- інші доведені фактори, які можуть вказувати на можливість пошире-
ного забруднення навколишнього середовища, такі як обсяги виробництва та 
використання речовини, до якої це стосується, і режим використання. 
 Процедури оцінки ризику відповідно до Правил Ради (ЄЕС) №793/93 
[15] та Директиви Ради 91/414/ЄЕС виявились такими, що потребують знач-
них витрат часу, і саме тому були обмежені кола речовин та була розроблена 
комбінована процедура встановлення пріоритетних речовин, яка базується на 
моделюванні та моніторингу (COMMPS – combined monitoring-based and 
modeling-based priority setting). 
 Основна ідея COMMPS процедури полягає у автоматизованому 
ранжируванні речовин, для яких наявні достатні дані щодо їхнього 
відносного ризику для водного середовища, з використанням міркувань 
експертів для остаточного вибору пріоритетних речовин. Ризик, у його 
загальному значенні, є комбінацією імовірності, з якою несприятливий 
випадок може відбутися, та важливістю наслідків, до яких це призведе. Для 
водних екосистем це може бути виражено у більш технічних термінах, таких 
як концентрації речовин, які знайдені у водному середовищі, та притаманна 
цій речовині небезпека, що заподіяна цій системі. Ранг речовини визначають 
помноженням результату розрахунку, який відповідає впливу на навколишнє 
середовище, на результат розрахунку, який відповідає можливому ступеню 
небезпеки речовини. У наступному на базі міркування експертів, які 
приймають  до уваги додаткову інформацію, із цього  списку відбираються 
пріоритетні речовини. 
 СОMMPS процедура була застосована для двох головних водних 
екологічних підсистем, а саме, поверхневої води та донних відкладень. 
Речовини, що були піддані COMMPS процедурі, були відібрані з різних 
офіційних списків і моніторингових програм [13-15] з метою гарантування, 
що  відібрано всі речовини, які були вже ідентифіковані як такі, що є 
предметом занепокоєння, та для яких достатня інформація є доступною. Крім 
того, до процедури були включені всі речовини, для яких були доступні дані 
моніторингу. 
 За результатами проведення автоматизованої процедури були 
встановлені наступні списки ранжирування за ризиком: 
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   - Список А: Список органічних забруднюючих воду речовин, заснований на 
даних моніторингу; 
   - Список В: Список органічних забруднюючих воду речовин, заснований на 
моделюванні результатів для водної сукупності; 
   - Список С: Список органічних забруднюючих  речовин, які сорбовані від-
кладеннями, заснований на даних моніторингу  відкладень або 
суспендованих речовин; 
   - Список D: Декілька списків для металів, заснованих на даних моніторингу 
води. 
 На другому етапі процедури із цих чотирьох списків були відібрані  
речовини з самим високим рангом у якості кандидатів до пріоритетних 
речовин. Таким чином СОMMPS процедура забезпечує тільки рекомендації 
для вибору пріоритетних речовин. 
 Як результат проведення CОMMPS   процедури Комісією загалом було 
запропоновано 32 речовини та групи речовин, що підлягали визначенню як 
“пріоритетні речовини”. З них 11 речовин були запропоновані як 
“пріоритетні небезпечні речовини” та 11 речовин “пріоритетні речовини,  які 
знаходяться на стадії вивчення”. Кінцевий висновок, щодо їх приналежності 
до “пріоритетних небезпечних речовин" буде прийнято після перегляду 
Списку пріоритетних речовин, який має відбутися протягом чотирьох років 
після вступу в силу Рамкової Директиви. Для 10 речовин що лишилися, 
немає доказів, що вони є токсичними, стійкими або схильними до 
біоакумуляції, які б базувалися на найліпших наукових знаннях. 
 На протязі 2000-2001 років було  здійснено ряд процедурних кроків 
щодо уточнення  списку пріоритетних речовин і  внесення виправлень до 
раніше затвердженої пропозиції, які відбилися у Рішенні № 2455/2001/ЕС 
Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 2001 року «Про 
встановлення списку пріоритетних речовин у галузі водної політики та 
доповнення до Директиви 2000/60/ЕС» [16]. Цей остаточний список 
пріоритетних речовин ввійшов у Рамкову Директиву 2000/60/ЕС як Додаток 
Х. Згідно цього Додатку як "пріоритетні речовини" визначено 33 позиції, 
серед яких: 
 11 визначені як "пріоритетні небезпечні речовини", а саме: бромовані 
дифенілетери (пентабромодифенілетер), кадмій та його сполуки, С10-13-
хлоралкани, гексахлоробензол, гексахлоробутадієн,  гексахлороциклогексан 
(γ-ізомер, ліндан), ртуть та її сполуки, нонілфеноли (4-(ρ)-нонілфенол), 
пентахлорбензол, поліароматичні вуглеводні: (бензо(а)пірен), (бензо(b)-
флуорантен), (бензо(g,h,i)перилен), (бензо(k)флуорантен), (індено(1,2,3-cd)-
пірен), сполуки трибутилолова (трибутилолова-катіон) 
 14 визначені як "пріоритетні речовини, що є об'єктом розгляду для 
ідентифікації у якості "пріоритетних небезпечних речовин", а саме: антрацен, 
атразин, діурон, ізопротурон, хлорпіріфос; ді(2-етилгексил)-фталат, 
ендосульфан (α-ендосульфан), свинець та його сполуки, нафталін, 
октилфеноли (ρ-τ-октилфенол), пентахлорофенол, симазин, трихлоробензоли 
(1,2,4-трихлоробензол), трифлуралін; 



27 

‘ 8 визначені такі, для яких, згідно Ст. 16 (1), заходи повинні бути 
націлені на прогресивне зменшення скидів, емісій та втрат: алахлор, бензол, 
1,2-дихлороетан; дихлорометан, нікель і його сполуки, трихлорометан, 
флуорантен, хлорфенвінпірифос. 
 Ряд позицій списку являє собою не індивідуальні речовини, а групу 
речовин. Для них у список у якості показового параметру внесені типові 
індивідуальні представники, за якими буде здійснюватися контроль.  
 За хімічними ознаками до складу Списку входять:  
 4 важкі метали, а саме: кадмій та його сполуки, нікель і його сполуки, 
ртуть та її сполуки, свинець та його сполуки; 
 13 речовин, що використовуються як пестициди, а саме: алахлор, 
атразин, гексахлоробензол, гексахлоробутадієн, гексахлороциклогексан, 
діурон, ендосульфан, ізопротурон, пентахлорофенол, симазин, трифлуралін, 
хлорфенвинфос, хлорпирифос. 
 Низка поліароматичних вуглеводнів, а саме: Бензо(а)пірен, Бензо(b)-
флуорантен, Бензо(g,h,i)перилен, Бензо(k)флуорантен, Індено(1,2,3-cd)пірен, 
Флуорантен, Антрацен, Нафталін. 
 Крім названих класів хімічних сполук у Перелік входять декілька 
галогенорганічних речовин та груп речовин (хлорорганічні та одна група 
броморганічних сполук), група оловоорганічних сполук, похідні фенолу 
тощо. 
 Чотирнадцять речовин списку регулюються у Європейському Співто-
варистві дочірніми Директивами [17], які прийнято у рамках Директиви 
76/464/ЄЕС [12]. Емісії низки речовин підлягають поступовому скороченню 
або розглядаються для поступового скорочення на міжнародному рівні. 
 Декілька груп речовин включено до списку пріоритетних вперше: 
   - Бромовані дифенілетери  - група речовин, що використовуються як 
речовини, що запобігають горінню пластмас. Група містить значну кількість 
ізомерів. Ці речовини здатні до акумуляції у донних відкладеннях і внаслідок 
цього у організмах. Включення цієї групи речовин до списку пріоритетних 
речовин підтверджено оцінкою ризику  відповідно до Правил Ради (ЄЕС) 
№793/93 [15];  
    - С10-13-хлоралкани – група речовин, до якої входить значна кількість 
індивідуальних речовин, що використовуються: 
   - як пластифікатори у фарбах, покриттях та клеях, 
   - у певних мастилах, що використовуються у металургійних процесах; 
   - як речовини, що запобігають горінню гуми, пластмас та текстильних 
матеріалів.  
 Для цієї групи на сьогодні не можна запропонувати придатний 
показовий параметр. Включення цієї групи речовин до списку пріоритетних 
речовин підтверджено оцінкою ризику  відповідно до Правил Ради (ЄЕС) 
№793/93 [15]. 
 - Октил-  та нонілфеноли  - основні продукти деградації алкил-
фенольних детергентів (АPEOD) [18, 19]. Обидві речовини повідомлено як 
ендокринні деструктори. Включення цих груп речовин до списку 
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пріоритетних речовин підтверджено оцінкою ризику відповідно до Правил 
Ради (ЄЕС) №793/93 [15]. Через те що ρ-τ-октилфенол  та 4-(ρ)-нонілфенол є 
основними ізомерами технічних продуктів їх відібрано у якості показових 
параметрів для визначення цих груп речовин. 
 Згідно з Рішенням Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 
2001 року список пріоритетних речовин, прийнятий відповідно до Директиви 
2000/60/ЄЕС, замінює список  речовин 1982 року, що входив до складу 
Директиви 76/464/ЄЕС [12].  
 РВД передбачається перегляд списку пріоритетних речовин не рідше 
ніж кожні  чотири роки. Такі перегляди мають сприяти припиненню скидів, 
емісій та втрат усіх небезпечних  речовин до 2020 року шляхом додавання у 
подальшому речовин до списку. При цьому у Рішеннях Європейського 
Парламенту та Ради відзначається необхідність відвернення безперервного 
перегляду речовин з метою запобігання додаткових витрат. 
 Встановлення списку пріоритетних речовин є першим кроком упровад-
ження стратегії запобігання забрудненню води, викладеної у Статті 16 РВД. 
 У додатку Х до [17] наведено 33 пріоритетні речовини, скидання яких 
повинно зменшуватись (таблиця 1.6). У Директиві 2008/105 ЄС «Про 
стандарти якості довкілля в галузі водної політики» [20] наведено значення 
СЯД для цих 33-х пріоритетних речовин. 
 Таблиця 1.6 - Перелік пріоритетних речовин згідно до ВРД. 

N за/п CAS (номер) EU(номер) Назва пріоритетної речовини 
1 15972-60-8 240-110-8 Алахлор 
2 120-12-7 204-371-1 Антрацен 
3 1912-24-9 217-617-8 Атразин 
4 71-43-2 200-753-7 Бензол 
5 відсутній відсутній Бромовані  дифенілетери                      
6 7440-43-9 231-152-8 Кадмій та його сполуки 
7 85535-84-8 287-476-5 С -хлоралкани 
8 470-90-6 207-432-0 Хлорфенвінфос 
9 2921-88-2 220-864-4 Хлорпіріфос 

10 107-06-2 203-458-1 1,2-Дихлоретан 
11 75-09-2 200-838-9 Дихлорметан 
12 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилгексил)фталат 
13 330-54-1   206-354-4 Діурон 
14 115-29-7 204-079-4 Ендосульфан 

 959-98-8 відсутній (альфа-ендосульфан) 
15 206-44-0 205-912-4 Флуорантен 
16 118-74-1   204-273-9 Гексахлоробензол 
17 87-68-3 201-765-5 Гексахлоробутадієн 
18 608-73-1 200-401-2 Гексахлороциклогексан 

 58-89-9 200-401-2 (гамма-ізомер, Ліндан) 
19 34123-59-6 251-835-4 Ізопротурон 
20 7439-92-1 231-100-4 Свинець та його   сполуки 
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21 7439-97-6 231-106-7 Ртуть та її сполуки 
22 91-20-3 202-049-5 Нафталін 
23 7440-02-0 231-111-4 Нікель та його  сполуки 
24 25154-52-3 246-672-0 Нонілфеноли 

 104-40-5 203-199-4 4-(пара)-нонілфенол 
25 1806-26-4 217-302-5 Октилфеноли 

 140-66-9 відсутній (пара-терт-октилфенол) 
26 608-93-5 210-172-5 Пентахлоробензол 
27 87-86-5 201-778-6 Пентахлорофенол 
28 відсутній відсутній Поліароматичні вуглеводні 

 50-32-8 200-028-5 (Бензо(а)пірен) 
 205-99-2 205-911-9 (Бензо(b)флуорантен 
 191-24-2 205-883-8 (Бензо(g,h,i)перилен 
 207-08-9 205-916-6 (Бензо(k)флуорантен) 
 193-39-5 205-893-2 (Індено(1,2,3-cd) пірен) 

29 122-34-9 204-535-2 Симазин 
30 688-73-3 211-704-4 Трибутилолові сполуки 

 36643-28-4 відсутній (Трибутилолова-катіон) 
31 12002-48-1 234-413-4 Трихлоробензоли 

 120-82-1 204-428-0 (1,2,4-Трихлоробензол) 
32 67-66-3 200-663-8 Трихлорометан  (хлороформ) 
33 1582-09-8 216-428-8 Трифлуралін 

 У Директиві 2013/39 ЄС [20] наведено розширений перелік 
пріоритетних речовин, який вже містить 45 речовин (таблиця 1.7). 
Таблиця 1.7 - Перелік пріоритетних речовин за Директивою [20].  

№ з/п Назва речовини / показника CAS-1 
1 Алахлор 15972-60-8 
2 Антрацен 120-12-7 
3 Атразин 1912-24-9 
4 Бензол 71-43-2 
5 Бромовані дифенілові ефіри-2 32534-81-9 
6 Кадмій і його сполуки 7440-43-9 
6a Tетрахлорметан (чотирихлористий вуглець) 56-23-5 
7 Хлоралкани, C10-13 85535-84-8 
8 Хлорфенвінфос суміш цис- і транс-ізомерів 470-90-6 
9 Хлорпірифос (хлорпірифос-етил) 2921-88-2 
9a Циклодієнові пестициди:  
 Алдрин 309-00-2 
 Діелдрин 60-57-1 
 Ендрин 72-20-8 
 Ізодрин 465-73-6 

9б ДДТ-3 Не застосов. 
 Пара-пара-ДДТ 50-29-3 
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10 1,2-Дихлоретан 107-06-2 
11 Дихлорметан (хлористий метилен) 75-09-2 
12 Ди(2-етилгексил)-фталат 117-81-7 
13 Діурон 330-54-1 
14 Ендосульфан 115-29-7 
15 Флуорантен 206-44-0 
16 Гексахлорбензол 118-74-1 
17 Гексахлорбутадієн 87-68-3 
18 Гексахлорциклогексан (ліндан) 608-73-1 
19 Ізопротурон 34123-59-6 
20 Свинець та його сполуки 7439-92-1 
21 Ртуть та її сполуки 7439-97-6 
22 Нафталін 91-20-3 
23 Нікель та його сполуки 7440-02-0 
24 Нонилфеноли (4-нонилфенол) 84852-15-3 
25 Октилфеноли (4-(1,1, 3,3-тетраметил-бутил)-фенол) 140-66-9 
26 Пентахлорбензол 608-93-5 
27 Пентахлорфенол 87-86-5 
28 Поліароматичні вуглеводні Не застосов. 

 Бензо(а)пірен 50-32-8 
 Бензо(b)флуорантен 205-99-2 
 Бензо(k)флуорантен 207-08-9 
 Бензо(g,h,i,)перілен 191-24-2 
 Індено(1,2,3-cd)пірен 193-39-5 

29 Симазин 122-34-9 
29a Тетрахлоретилен 127-18-4 
29б Трихлоретилен 79-01-6 
30 Сполуки трибутилолова (трибутилолова катіон) 36643-28-4 
31 Трихлорбензоли 12002-48-1 
32 Трихлорметан (хлороформ) 67-66-3 
33 Трифлуралін 1582-09-8 
34 Дикофол 115-32-2 
35 Перфтороктановий сульфонат і його похідні 1763-23-1 
36 Квіноксифен 124495-18-7 
37 Діоксини і діоксиноподібні сполуки-4 Не застосов. 
38 Аклоніфен 74070-46-5 
39 Біфенокс 42576-02-3 
40 Цибутрин 28159-98-0 
41 Циперметрин-5 52315-07-8 
42 Дихлофос 62-73-7 
43 Гексабромциклододекан (ГБЦДД)-6 Не застосов. 
44 Гептахлор і гептахлорепоксид 76-44-8/1024-57-3 
45 Тербутрин 886-50-0 
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 В Україні було підготовлено Перелік забруднюючих речовин для 
визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та 
екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву 
поверхневих вод, затверджений наказом Мінприроди України від 06.02.2017 
№ 45 (табл. 2.4) [7].  
 Співставлення переліку Перелік пріоритетних речовин згідно до 
Директиви 2013/39 ЄС [20] та Переліку забруднюючих речовин [7] свідчить 
про їх ідентичність. 
 Слід відзначити, що в Україні відсутній екологічний норматив якості 
води масивів поверхневих вод. Найбільш близькі до СЯД для поверхневих 
вод гранично допустимі концентрації речовин для води водойм 
рибогосподарського призначення. Тому в таблиці 1.8 для порівняння 
наведено значення середньо річних величин СЯД (AA-EQS) відповідно до 
Директиви 2013/39 ЄС  [20] та значення гранично допустимої концентрації 
для водойм рибогосподарського призначення.   
 Таблиця 1.8 - Перелік пріоритетних речовин для визначення хімічного 
стану масивів поверхневих вод [7], значення середньо річних величин СЯД 
(AA-EQS) [20] та значення гранично допустимої концентрації для водойм 
рибогосподарського призначення. 

№ 
з/п 

Назва речовини/ 
показника 

Реєстрацій-
ний номер 
хімічної 

речовини, 
CAS-1 

AA-EQS, 
мкг/дм3 

Значення ГДК 
для водойм ри-
богосподарсь-
кого призна-

чення, мкг/дм3 
1 Алахлор 15972-60-8 0,3 0,7 
2 Антрацен 120-12-7 0,1 - 
3 Атразин 1912-24-9 0,6 - 
4 Бензол 71-43-2 10,0 4,0 
5 Бромовані дифенілові 

ефіри-2 32534-81-9  - 

6 Кадмій і його сполуки 

7440-43-9 

≤ 0,08 (клас 1) 
0,08 (клас 2) 
0,09 (клас 3) 
0,15 (клас 4) 
0,25 (клас 5) 

5,0 

6a Tетрахлорметан 
(чотирихлористий 
вуглець) 

56-23-5 12 - 

7 Хлоралкани, C10-13 85535-84-8 0,4 - 
8 Хлорфенвінфос суміш 

цис- і транс-ізомерів 470-90-6 0,1 - 

9 Хлорпірифос 
(хлорпірифос-етил) 2921-88-2 0,03 - 

9a Циклодієнові   - 
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пестициди: 
Алдрин 309-00-2 сума=0,01 - 
Діелдрин 60-57-1  - 
Ендрин 72-20-8  - 
Ізодрин 465-73-6  - 

9б ДДТ-3 не застосов. 0,025 відсутність 
Пара-пара-ДДТ 50-29-3 0,01 - 

10 1,2-Дихлоретан 107-06-2 10,0 100,0 
11 Дихлорметан 

(хлористий метилен) 75-09-2 20.0 9400 

12 Ди(2-етилгексил)-фталат 117-81-7 1,3 - 
13 Діурон 330-54-1 0,2 - 
14 Ендосульфан 115-29-7 0,005 - 
15 Флуорантен 206-44-0 0,0063 - 
16 Гексахлорбензол 118-74-1 - - 
17 Гексахлорбутадієн 87-68-3 - - 
18 Гексахлорциклогексан 

(ліндан) 608-73-1 0,02  

19 Ізопротурон 34123-59-6 0,3 - 
20 Свинець та його сполуки 7439-92-1 1,2 100 
21 Ртуть та її сполуки 7439-97-6 - відсутність 

(0,01) 
22 Нафталін 91-20-3 2,0 0,5 
23 Нікель та його сполуки 7440-02-0 4,0 10,0 
24 Нонилфеноли (4-

нонилфенол) 84852-15-3 0,3 - 

25 Октилфеноли (4-(1,1, 
3,3-тетраметил-бутил)-
фенол) 

140-66-9 0,1 - 

26 Пентахлорбензол 608-93-5 0.007 - 
27 Пентахлорфенол 87-86-5 0,4 - 
28 Поліароматичні 

вуглеводні не застосов. не застосов. - 

Бензо(а)пірен 50-32-8 1,7 Х10-4  
Бензо(b)флуорантен 205-99-2   
Бензо(k)флуорантен 207-08-9   
Бензо(g,h,i,)перілен 191-24-2   
Індено(1,2,3-cd) пірен 193-39-5   

29 Симазин 122-34-9 1,0  
29a Тетрахлоретилен 127-18-4 10.0  
29б Трихлоретилен 79-01-6 10,0  
30 Сполуки трибутилолова 

(трибутилолова катіон) 36643-28-4 0,0002  
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31 Трихлорбензоли 12002-48-1 0,4 - 
32 Трихлорметан 

(хлороформ) 67-66-3 2,5 - 

33 Трифлуралін 1582-09-8 0,03 - 
34 Дикофол 115-32-2 1,3 Х10-3 - 
35 Перфтороктановий 

сульфонат і його похідні 
(ПФОС) 

1763-23-1 6,5 Х10-4 - 

36 Квіноксифен 124495-18-7 0,15 - 
37 Діоксини і 

діоксиноподібні 
сполуки-4 

не застосов.   

38 Аклоніфен 74070-46-5 0.12  
39 Біфенокс 42576-02-3 0,012  
40 Цибутрин 28159-98-0 0.0025  
41 Циперметрин-5 52315-07-8 8,0 Х10-5  
42 Дихлофос 62-73-7 6,0Х10-5  
43 Гексабромциклододекан  не застосов. 0,0016 - 
44 Гептахлор і 

гептахлорепоксид 
76-44-8/  
1024-57-3 2,0 Х10-7 - 

45 Тербутрин 886-50-0 0,065 - 
-1 CAS: хімічна реферетивна служба.  
-2 Тільки тетра-, пента-, гекса- і гепта- бромовані дифенілові ефіри.  
-3 Сума ізомерів:  
1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфенол)етан;  
1,1,1-трихлор-2(о-хлорфеніл)-2-(п-хлорфеніл)етан;  
1,1-дихлор-2,2-біс(п-хлорфенол)етилену;  
1,1-дихлор-2,2-біс(п-хлорфенол)етан;  
-4 ПХДД: поліхлоровані дибензо-п-діоксини; ПХДФ: поліхлоровані дібензофурани; ПХБ-
ДП: диоксиноподібні поліхлоровані біфеніли; TE: токсичні еквіваленти відповідно до 
токсичних факторів еквівалентності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2005.  
-5 Сума ізомерів циперметрину, альфа-циперметрин, бета-циперметрин, тета-циперметрин 
і дзета-циперметрин. 
-6 1,3,5,7,9,11-гексабромциклододекан,1,2,5,6,9,10-гексабромциклододекан, α-
гексабромциклододекан, β-гексабромциклододекан і γ-гексабромциклододекан. 
 
 Загальні вимоги до стану поверхневих вод, які діють в країнах ЄС. 
 Головним документом у галузі водної політики ЄС є ВРД [2], яка ви-
значає вимоги до стану водних об’єктів. ВРД комплексно вирішує завдання з 
управління водними ресурсами. Водна рамкова директива ставить перед 
країнами спільноти мету досягнення щонайменше доброго стану вод завдяки 
визначенню та впровадженню необхідних заходів у межах інтегрованої про-
грами заходів, враховуючи існуючи вимоги в країнах ЄС. Основною 
структурною одиницею управління водними ресурсами є «водний об’єкт». 
 Водний об’єкт розглядається в першу чергу як середовище 
життєдіяльності біологічного угруповання. Тому в першу чергу для оцінки 
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екологічного стану поверхневих вод розглядаються біологічні елементи 
якості, далі розглядаються гідроморфологічні та фізико-хімічні показники 
якості, які відображають умови розвитку гідробіонтів. Відповідно до ВРД 
встановлюються 5 класів  екологічного стану поверхневих вод, які мають 
відповідне колірне кодування (таблиця 1.9).  
Таблиця 1.9 – Класифікація екологічного стану водних об’єктів 

Класифікація екологічного стану Колірне кодування Клас 
Відмінний Блакитний 1 
Добрий Зелений 2 
Задовільний Жовтий 3 
Поганий Оранжевий 4 
Дуже поганий Червоний 5 

 ВРД має на меті підтримати та покращити водне природне середовище 
в країнах ЄС. Вимоги цієї директиви спрямовані на поступове зменшення 
скидів небезпечних речовин у водні об’єкти та усунення скидів пріоритетних 
небезпечних речовин. Для покращення якісного стану водних об’єктів 
екологічна політика в країнах ЄС базується на принципі управління водними 
ресурсами за басейновим принципом, тобто принципі інтегрованого 
управляння водними об’єктами в межах річкового басейна. Для зменшення 
забруднення водних об’єктів держави члени ЄС відповідно до ст.13 ВРД 
розробляють та впроваджують плани управління для кожного району 
річкового басейну, який знаходиться цілком в межах їхньої території. 
 За ВРД та керівним документом №7 оцінка екологічного стану 
поверхневих вод здійснюється за алгоритмом, наведеним на рисунку 1.3 [2]. 
 Для оцінки екологічного стану масу поверхневих вод в першу чергу 
визначається відповідність біологічних параметрів нормативним вимогам, 
далі встановлюється відповідність фізико-хімічним умовам. Наступним 
кроком є відповідність гідроморфологічних умов нормативним вимогам.  
 У таблиці 1.10 представлено критерії загального визначення стану для 
всіх типів масиву поверхневих вод: річок, озер, перехідних вод. У таблицях 
1.11 – 1.13 даються нормативні показники визначення екологічного стану 
річок. Аналогічно з використанням біологічних та гідро-морфологічних 
нормативних елементів якості відмінного, доброго чи задовільного станів  
визначається екологічний стан озер та стан в перехідних водах. 
 Води, які не відповідають задовільному стану, мають класифікуватися 
як води з поганим або дуже поганим станом. 
 Води поверхневих водних об’єктів, які характеризуються значними 
змінами щодо значень елементів біологічної якості та в яких відповідні 
біологічні популяції значно відхиляються від норм, характерних для об’єкта 
в непорушному стані, мають класифікуватися як погані. 
 Визначення загального стану масиву поверхневих вод здійснюється на 
підставі оцінок його екологічного та хімічного станів, виходячи із найбільш 
жорсткої оцінки (рисунок 1. 4 [21]). 
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Рисунок 1.3 – Алгоритм оцінки екологічного стану масиву поверхневих вод 
відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС [2]. 
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Рисунок 1.4 - Схема алгоритму оцінювання екологічного та хімічного станів 
масиву поверхневих вод [21]. 
Таблиця 1.10 - Загальне визначення стану для річок, озер, перехідних вод 

Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
Відсутні або є дуже незначні ан-
тропогенні зміни щодо значень 
фізико-хімічних і гідроморфоло-
гічних елементів якості для повер-
хневого водного об’єкта порівня-
но з величинами, характерними 
для об’єкта в непорушеному ста-
ні. Значення біологічних елемен-
тів якості для поверхневого вод-
ного об’єкта відповідають значен-
ням, характерним для об’єкта у 
непорушеному стані, мають тен-
денцію до дуже незначних змін. 
Вони є типоспецифічними 
умовами й угрупованнями 

Значення біоло-
гічних елементів 
якості для по-
верхневого ВО 
вказують на ни-
зькі рівні пору-
шення в резуль-
таті антропоген-
ного впливу, ма-
ло відхиляються 
від значень, 
характерних для 
об’єкта в 
непорушному 
стані 

Значення біологічних 
елементів якості для 
поверхневого водного 
об’єкта помірно від-
хиляються від зна-
чень, характерних для 
об’єкта у непорушно-
му стані, мають по-
мірну тенденцію до 
відхилення в резуль-
таті антропогенного 
впливу, мають значно 
більші відхилення 
порівняно з умовами 
доброго стану. 

Таблиця 1.11 - Біологічні елементи якості в річках 
Фітопланктон 

Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
Таксономічний склад 
фітопланктону відпові-
дає повністю або 
майже повністю непо-
рушеним умовам. 
Середня розповсюдже-

Існують невеликі зміни у 
складі та розповсюджено-
сті планктонних таксонів 
порівняно з типоспецифі-
чними угрупованнями. 
Таки зміни не вказують на 

Склад таксонів планк-
тону помірно відрізня-
ється від типоспецифі-
чних угруповань. 
Розповсюдженість є 
помірно порушеною та 
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ність фітопланктону 
повністю відповідає 
типоспецифічними фі-
зико-хімічним умовам 
та не здатна суттєво 
змінити типоспецифі-
чні умови прозорості.  
Цвітіння планктону 
трапляється з частотою 
та інтенсивністю, які 
відповідають типоспе-
цифічним фізико-хімі-
чним умовам. 

будь-яке прискорення збі-
льшення біомаси водоро-
стей у результаті небажа-
них порушень балансу ор-
ганізмів які існують у во-
дному об’єкті, або фізико-
хімічні якості води чи 
осаду. 
Може траплятися неве-
лике збільшення частоти 
та інтенсивності типоспе-
цифічного цвітіння 
планктону. 

може бути такою, що 
створює значні неба-
жані коливання у зна-
ченнях інших біологіч-
них та фізико-хімічних 
елементів якості. 
Може траплятися помі-
рне підвищення в час-
тоті та в інтенсивності 
цвітіння планктону. 
Може траплятися 
стійке цвітіння протя-
гом літніх місяців. 

Макрофіти та фітобентос 
Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
Таксономічний 
склад відпові-
дає повністю 
або майже по-
вністю непо-
рушеним умо-
вам. 
Немає поміт-
них змін у се-
редній розпо-
всюдженості 
макрофітів та 
фітобентосу 

Існують невеликі зміни у складі 
та розповсюдженості макрофі-
тів та фітобентосу порівняно з 
типоспецифічними угрупован-
нями, які не свідчать про якийсь 
прискорений розвиток фітобен-
тосу або вищих форм рослинно-
сті, що могло б призвести до не-
бажаних змін у балансі організ-
мів, які є у водному об’єкті, або 
про фізико-хімічну якість води 
чи осаду. Фітобентосне угрупо-
вання не зазнає негативного 
впливу бактеріальних пучків та 
оболонок, наявних через 
антропогенну діяльність. 

Склад таксонів макрофітів 
і фітобентосу помірно від-
різняється від типоспеци-
фічного угруповання, 
значно більше деформова-
ний, ніж у доброму стані. 
Наявні помірні зміни у се-
редній розповсюдженості 
макрофітів і фітобентосу. 
Бактеріальні пучки та 
оболонки, що з’явилися у 
результаті антропогенної 
діяльності, можуть втру-
чатися у фітобентосні 
угруповання та у деяких 
випадках їх змінювати. 

Безхребетні 
Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 

Таксономічний склад 
та розповсюдженість 
повністю або майже 
повністю відповідають 
непорушеним умовам. 
Співвідношення таксо-
нів, чутливих і нечут-
ливих до втручань, не 
виявляє ознак відмін-
ності від непорушених 
рівнів. 
Рівень різноманітності 

Існують невеликі зміни у 
складі та розповсюдже-
ності таксонів безхребет-
них порівняно з типоспе-
цифічним угрупованням. 
Співвідношення таксо-
нів, чутливих і нечутли-
вих до втручань, виявляє 
невеликі зміни порівня-
но з типоспецифічними 
рівнями. 
Рівень різноманітності 

Склад та розповсюдже-
ність популяції безхре-
бетних помітно відрізня-
ється від типоспецифіч-
них угруповань.  
Відсутні головні таксо-
номічні групи типоспе-
цифічних угруповань. 
Співвідношення таксо-
нів, чутливих і нечутли-
вих до втручань, та ріве-
нь різноманітності є сут-
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таксонів безхребетних 
не виявляє ознак 
відмінності від 
непорушених рівнів.  

таксонів безхребетних 
вказує на невеликі озна-
ки зміни порівняно з ти-
поспецифічними рівнями 

тєво нижчим, ніж для ти-
поспецифічного рівня та 
значно нижчими порів-
няно з добрим станом. 

Рибна фауна 
Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 

Склад і розповсюд-
женість видів повніс-
тю або майже повніс-
тю відповідають не-
порушеним умовам. 
Представлені усі ти-
поспецифічні види, 
чутливі до порушень 
стану середовища. 
Вікові структури по-
пуляцій риб вказу-
ють на невеликі оз-
наки антропогенного 
впливу та не виявля-
ють перешкод у ре-
продукції або роз-
витку будь-яких 
конкретних видів. 

Існують невеликі зміни у 
складі і розповсюдженості 
видів порівняно з типоспе-
цифічними угрупованнями у 
зв’язку з антропогенним 
впливом на фізико-хімічні і 
гідроморфологічні елементи 
якості. Вікові структури по-
пуляцій риб вказують на оз-
наки порушення через ан-
тропогенний вплив на фізи-
ко-хімічні або гідроморфо-
логічні елементи якості. В 
окремих випадках наявні по-
казники падіння репродукції 
або розвитку окремих видів 
до такої міри, що деякі віко-
ві класи можуть зникнути. 

Склад та розповсюдже-
ність риб помірно від-
різняється від типоспе-
цифічних угруповань у 
зв’язку з антропогенни-
ми впливами та фізико-
хімічні та гідро-морфо-
логічні елементи якості. 
Вікова структура попу-
ляцій риб вказує на іс-
тотні ознаки антропо-
генного впливу до такої 
міри, що деяка частина 
типоспецифічних видів 
відсутня або має дуже 
низьку розповсюд-
женість. 

Таблиця 1.12 - Гідро-морфологічні елементи якості в річках 
Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 

Гідро-
логіч-
ний 
режим 

Кількісні характеристики і 
динаміка потоку в наяв-
ність зв’язку з підземними 
водами відображають пов-
ністю або майже повністю 
непорушені умови. 

Умови, що збіга-
ються з досяг-
ненням значень, 
які вказано вище 
для біологічних 
елементів якості. 

Умови, що збіга-
ються з досяг-
ненням значень, 
які вказані вище 
для біологічних 
елементів якості. 

Протяж-
ність 
річки 

Цілісність річки непоруше-
на антропогенною діяльні-
стю і дозволяє здійснювати 
міграцію водних організмів 
та транспорту осаду. 

Умови, що збіга-
ються з досягнен-
ням значень для 
біологічних 
елементів якості. 

Умови, що збіга-
ються з досягнен-
ням значень для 
біологічних 
елементів якості. 

Морфо-
логічні 
умови 

Конфігурація русла, коли-
вання ширини і глибини, 
швидкість потоку, придон-
ні умови і структура, стан 
прибережних зон повністю 
/майже повністю відповіда-
ють непорушеним умовам. 

Умови, що 
збігаються з 
досягненням 
значень, які 
вказано вище для 
біологічних 
елементів якості. 

Умови, що 
збігаються з 
досягненням 
значень, які 
вказані вище для 
біологічних 
елементів якості. 
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Таблиця 1.13 - Фізико-хімічні елементи якості 1 в річках 
Загальні умови 

Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
Значення фізико-хімічних 
елементів повністю / май-
же повністю збігаються з 
непорушеними умовами. 
Концентрації поживних 
речовин залишаються в 
межах норми, характерної 
для непорушених умов. 
Рівні солоності, рН, 
баланс кисню, буферна 
ємність і температура не 
вказують на ознаки 
антропогенного впливу і 
залишаються в межах 
норми, характерної для 
непорушених умов. 

Температура, баланс кисню, 
рН, буферна ємність та соло-
ність не досягають рівня за 
межами норми, яка встанов-
лена для забезпечення функ-
ціонування типофізичної еко-
системи і досягнення значень, 
вказаних вище для біологіч-
них елементів якості. Кон-
центрації поживних речовин 
не перевищують рівні, які 
встановлені для забезпечення 
функціонування екосистеми 
та досягнення значень, вказа-
них вище длч біологічних 
елементів якості. 

Умови, які узго-
джуються з дося-
гненням значень, 
вказаних вище 
щодо біологічних 
елементів якості. 

Специфічні синтетичні речовини-забрудники 
Концентрації близькі до 
нуля або нижчі за межі 
виявлення за допомогою 
найбільш досконалих 
аналітичних методів, що 
використовуються. 

Концентрації, які не перевищу-
ють стандартів, встановлених 
згідно з процедурою, визначе-
ною в розділі 1.2.6, без обме-
ження Директиви 91/414/ЄС та 
Директиви 98/8/ЄС (<eqs) 

Умови,  які узго-
джуються з дося-
гненням значень, 
вказаних вище 
щодо біологічних 
елементів якості. 

Специфічні несинтетичні речовини -забрудники 
Концентрації залишаю-
ться в межах діапазону, 
який звичайно відпові-
дає непорушеним 
умовам (фонові рівні – 
bgl) 

Концентрації не перевищують 
стандартів, встановлених згід-
но з процедурою, визначеною 
в розділі 1.2.6 2, без обмеження 
Директиви 91/414/ЄС та 
Директиви 98/8/ЄС (<eqs) 

Умови, які узго-
джуються з дося-
гненням значень, 
вказаних вище 
щодо біологічних 
елементів якості. 

1 – використовується така абревіатура: bgl – фоновий рівень, eqs – стандарт екологічної 
якості. 
2 – застосування стандартів, які вказані в протоколі, не повинні потребувати зменшення 
концентрації забруднювачів нижчої від фонових рівнів: (eqs> bgl). 
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2 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ  ВІДНЕСЕННЯ 
МАСИВУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ДО ОДНОГО З КЛАСІВ ЙОГО 

ХІМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНІВ 
 

2.1 Визначення критеріїв віднесення масиву поверхневих вод до одного з 
класів його хімічного та екологічного станів 

 
 2.1.1 Визначення окремих груп та переліку хімічних забруднюючих 
речовин при віднесенні масиву поверхневих вод до одного з класів його 
хімічного стану 
 Клас хімічного стану масиву поверхневих вод відповідно до ВРД 
визначається для усіх пріоритетних забруднюючих речовин, а також для 
речовин, що скидаються до водного об’єкту із зворотними водами та можуть 
впливати на стан водного об’єкту. Для оцінювання хімічного стану масиву 
поверхневих вод України запропоновано використовувати чотири переліку 
забруднюючих речовин: 
 1) Перелік компонентів сольового складу: сума іонів, гідрокарбонати, 
хлориди, сульфати, іони магнію, кальцію, натрію; 
 2) Перелік показників еколого-санітарного стану: завислі речовини, 
розчинений кисень, рН, розчинені органічні речовини (за показниками БСК5 
та ХСК), сполуки головних біогенних елементів (азот амонійний, азот 
нітратний, азот нітритний, фосфати; 
 3) Перелік специфічних забруднюючих речовин (25 речовин, табл. 2.1); 
 4) Перелік пріоритетних речовин відповідно до наказу Мінприроди 
України від 06.02.2017 № 45 (45 речовин). 
 Таблиця 2.1 – Перелік специфічних забруднюючих речовин для 
оцінювання хімічного стану масиву поверхневих вод та відповідні гранично 
допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення. 

№ 
з/п 

Назва речовини / 
показника 

Реєстраційний 
номер хімічної 
речовини, CAS 

Значення ГДК для водойм 
рибогосподарського 
призначення, мг/дм3 

1 Алюміній - 0,04 
2 Азот  амонійний - 0,5/ 0,39 за N 
3 Анілін 62-53-3 0,0001 
4 Ванадій 7440-62-2 0,001 
5 Вісмут  0,001 
6 Залізо  0,1 
7 Кобальт 7440-48-4 0,01 
8 Літій 7439-93-2 0.08 
9 Магній  40,0 

10 Марганець  0,01 
11 Метанол 67-56-1 0,1 
12 Миш’як   
13 Мідь  0,001 
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14 Молібден  0,001 
15 Нафтопродукти  0,05 
16 Олово  0,112 
17 Роданід (калію)  0.15 
18 СПАР  0,1 
19 Титан 7440-32-6 0,06 
20 Феноли 108-95-2 0,001 
21 Формальдегід 8013-13-6 0,01 
22 Хром тривалентний 7440-47-3 0,005 
23 Хром шестивалентний 7440-47-3 0,001 
24 Цинк 7440-66-6 0,1 
25 Ціаніди  0,01 
  Відповідно до ВКУ [3] хімічний стан масиву поверхневих вод 
визначається за окремими групами забруднюючих речовин і на основі 
екологічного нормативу якості води класифікується як «добрий» або 
«недосягнення доброго». Екологічний норматив якості води ЕНЯ масиву 
поверхневих вод визначається, як науково обґрунтовані величини 
концентрації забруднюючих  речовин та показники якості води (загально 
фізичні, біологічні, хімічні, радіаційні), за сукупністю яких визначається 
ступінь забрудненості водних об’єктів та класифікується екологічний стан 
масиву поверхневих вод за відповідними категоріями якості води з 
екологічних позицій.  
 Оскільки хімічний стан масиву поверхневих вод характеризується 
двома типами, які мають словесний опис [3], доцільно їх ще визначити 
числовими значеннями: «добрий» – 1 клас; «недосягнення доброго» –  2 клас 
(таблиця 2.2).  
 Таблиця 2.2 – Пропозиція щодо класифікації хімічного стану масиву 
поверхневих вод в Україні та їх колірного кодування. 

Класифікація хімічного  стану Клас Колірне кодування 
Добрий 1 Блакитний 
Недосягнення доброго 2 Червоний 

 Слід зауважити, що в існуючих нормативних документах України 
відсутні значення екологічного нормативу якості вод, отже є відсутніми 
значення концентрацій забруднюючих речовин, які відповідають 
екологічному нормативу. Тому є доцільним при розроблені методики 
віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів хімічного стану 
масиву поверхневих вод визначити значення концентрацій хімічних речовин, 
які б відповідали екологічному нормативу якості води. Позначимо ці 
концентрації хімічних забруднюючих речовин як ЕНЯi, де ЕНЯi - 
концентрація i-ї хімічної речовини, яка відповідає значенню концентрації i-ї 
хімічної речовини екологічного нормативу якості води масиву поверхневих 
вод (мкг/дм3). ЕНЯi є аналог EQSi,, який визначено в ВРД [2]. 
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 Для однієї забруднюючої речовини пропонується визначається клас  
хімічного стану масиву поверхневих вод за наступною формулою: 

якщо  Ci/ ЕНЯi  ≤ 1,0     (2.1) 
- хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є «добрий» (1 
клас), де Ci – середня концентрація i-забруднюючої речовини за певний час 
(рок) у воді масиву поверхневих  вод, ЕНЯi  – концентрація i-забруднюючої 
речовини, що відповідає екологічному нормативу якості.  

Якщо  Ci/ ЕНЯi   > 1,0      (2.2) 
 - хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є «недосягнення  
доброго» (2 клас).  
 Якщо для усіх i-х забруднюючих речовин певної групи хімічних 
речовин Ci/ЕНЯi ≤ 1,0, то хімічний стан цієї групи речовин масиву 
поверхневих вод є «добрий». Якщо, за деякими забруднюючими речовинами 
Ci/ЕНЯi  > 1,0, то хімічний стан масиву поверхневих вод за цими речовинами 
є «недосягнення доброго». 
 Визначення класу хімічного стану води для групи речовин 
пропонується  здійснювати за формулою:  
      n 

Ik = 1 + 1/(n-m)∑ (Ci/ЕНЯi  - 1),    (2.3) 
       i=1 

де Ik – індекс, якій визначає клас хімічного стану масиву поверхневих та 
відповідає певній групі хімічних речовин;  Ci – середня концентрація i-
забруднюючої речовини за результатами вимірювань за певний час (мкг/дм3); 
ЕНЯi  - концентрація i-речовини, яка відповідає значенню концентрації  
екологічного нормативу якості води масиву поверхневих вод (мкг/дм3); 

якщо Ci/ЕНЯi  < 1,0 , то Ci/ЕНЯi  = 1,0,   (2.4) 
n – кількість забруднюючих речовин у окремій групі, за якої визначається 
клас хімічного стану масиву; m - число показників, для яких значення Ci < 
ЕНЯi.  
 Якщо згідно до результатів розрахунків визначається, що  

Ik = 1,       (2.5) 
то клас хімічного стану масиву поверхневих вод є «добрий». 

Якщо Ik > 1, то приймаємо Ik=2   (2.6) 
 - клас хімічного стану масиву поверхневих вод є «недосягнення доброго». 
 Для кожного переліку забруднюючих речовин визначаються свій 
індекс хімічного класу. Ці індекси позначаються наступним шляхом: 
 1) для групи компонентів сольового складу I1; 
 2) для групи показників еколого-санітарного стану I2 
 3)  для групи специфічних забруднюючих речовин це I3 ;  
 4) для групи пріоритетних речовин це I4.  
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 Крім того, визначається загальний індекс класу хімічного стану 
поверхневих вод водного об’єкту за формулою: 

I = (I1 + I2 + I3+ I3) / 4,     (2.7) 
де  I - загальний індекс класу хімічного стану поверхневих вод водного 
об’єкту, якщо I = 1, то клас хімічного стану масиву поверхневих вод є 
«добрий». якщо I > 1, то клас хімічного стану масиву поверхневих вод є 
«недосягнення доброго». 
 Крім того, пропонується в класі 2 («недосягнення доброго») виділити 
ще підкласи (таблиця 2.3). 
 Таблиця 2.3 – Пропозиція щодо класифікації другого класу хімічного 
стану масиву поверхневих вод в Україні та  відповідні значення індексу I 

Класифікація 2 класу хімічного 
стану («недосягнення доброго») Підклас Значення індексу 

I 
Помірно поганий 2.1 2 - 3 
Поганий 2.2 3-10 
Дуже поганий 2.3 10-50 
Екстремально поганий 2.4 > 50 

 Пропозиції щодо визначення ЕНЯi (мкг/дм3)  - концентрацій i-х 
хімічних забруднюючих речовин, які відповідають значенню екологічного 
нормативу якості води масиву поверхневих вод для різних груп 
забруднюючих речовин наведено в таблицях 2.4 - 2.6. 
 Таблиця 2. 4. – Пропозиції щодо ЕНЯ для переліку показників еколого-
санітарного стану, за якими буде здійснюватися оцінювання хімічного стану 
масиву поверхневих вод, та значення гранично допустимої концентрації для 
водойм рибогосподарського призначення. 

N 
з/п 

Назва 
речовини 

ЕНЯ 
(мкг/дм3) 

Значення ГДК для водойм 
рибогосподарського 

призначення 

СЯД в 
Словенії 
(мкг/дм3) 

1 Нітрати (NO3) 25 40,0 (мг/дм3) 25 
2 Фосфати (РO4) 10,0 2,15 (мг/дм3) - 
3 Розчинений 

кисень (О2) 
не менш 6,0 
(мгО2/дм3) 

не менш 6,0 (мгО2/дм3) - 

4 БСК 5 3,0 (мгО2/дм3) 3,0 (мгО2/дм3) - 

 Таблиця 2.5. - Пропозиції щодо ЕНЯ для переліку специфічних 
забруднюючих речовин для оцінювання хімічного стану масиву поверхневих 
вод та значення гранично допустимої концентрації (ГДК) для водойм 
рибогосподарського призначення. 

№ 
з/п 

Назва речовини / 
показника 

ЕНЯ 
(мкг/дм3) 

Значення ГДК для водойм рибогос-
подарського призначення, мкг/дм3 

1 Алюміній 40 40 
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2 Азот амонійний 500 500/ 390 за N 
3 Анілін 0,1 0,1 
4 Ванадій 1 1 
5 Вісмут   
6 Залізо 100 100 
7 Кобальт 10 10 
8 Літій 80 80 
9 Магній 40 40,0 
10 Марганець 25 10 
11 Метанол 100 100 
12 Миш’як 3  
13 Мідь 1 1 
14 Молібден 1 1 
15 Нафтопродукти 50 50 
16 Олово 100 112 
17 Роданід (калію) 100 105 
18 СПАР 100 100 
19 Титан 60 60 
20 Феноли 1 1 
21 Формальдегід 10 10 
22 Хром тривалентний 5 5 
23 Хром шестивалентний 1 1 
24 Цинк 15 100 
25 Ціаніди 5 10 
 Таблиця 2.6. - Пропозиції щодо ЕНЯ для переліку пріоритетних 
речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод,  значення 
середньо річних величин ЕНЯ (AA-EQS) [12] та значення гранично 
допустимої концентрації для водойм рибогосподарського призначення. 

№ 
з/п 

Назва речовини / 
показника 

ЕНЯ 
(мкг/дм3) 

AA-EQS, 
мкг/дм3 

Значення ГДК 
для водойм 

рибогос-
подарського при-

значення, 
мкг/дм3 

1 Алахлор 0,3 0,3 0,7 
2 Антрацен 0,1 0,1 - 
3 Атразин 0,6 0,6 - 
4 Бензол 10,0 10,0 4,0 

5 Бромовані дифенілові 
ефіри   - 

6 Кадмій і його сполуки 0,1 ≤ 0,08 (клас 
1) 5,0 
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0,08 (клас 2) 
0,09 (клас 3) 
0,15 (клас 4) 
0,25 (клас 5) 

6a 
Tетрахлорметан 
(чотирихлористий 
вуглець) 

12 12  

7 Хлоралкани, C10-13 0,4 0,4  

8 Хлорфенвінфос суміш 
цис-  і транс-ізомерів 0,1 0,1  

9 Хлорпірифос 
(хлорпірифос-етил) 0,03 0,03  

9a 

Циклодієнові пестициди:    
Алдрин 0,01 Сума=0,01 - 
Діелдрин    
Ендрин    
Ізодрин    

9б ДДТ 0,025 0,025 відсутність 
Пара-пара-ДДТ 0,01 0,01  

10 1,2-Дихлоретан 10,0 10,0 100,0 

11 Дихлорметан (хлористий 
метилен) 20,0 20.0 9400 

12 Ди(2-етилгексил)-фталат 1,3 1,3  
13 Діурон 0,2 0,2  
14 Ендосульфан 0,005 0,005  
15 Флуорантен 0,0063 0,0063  
16 Гексахлорбензол  -  
17 Гексахлорбутадієн  -  

18 Гексахлорциклогексан 
(ліндан) 0,02 0,02  

19 Ізопротурон 0,3 0,3  
20 Свинець та його сполуки 5,0 1,2 100 

21 Ртуть та її сполуки 0,01 - Відсутність 
(0,01) 

22 Нафталін 0,5 2,0 0,5 
23 Нікель та його сполуки 5,0 4,0 10,0 

24 Нонилфеноли (4-
нонилфенол) 0,3 0,3  

25 Октилфеноли (4-(1,1, 3,3-
тетраметил-бутил)-фенол) 0,1 0,1  

26 Пентахлорбензол 0.007 0.007  
27 Пентахлорфенол 0,4 0,4  
28 Поліароматичні вугле-  Не  
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водні застосову-
ється 

Бензо(а)пірен 1,7 Х10-4 1,7 Х10-4  
Бензо(b)флуорантен    
Бензо(k)флуорантен    
Бензо(g,h,i,)перілен    
Індено(1,2,3-cd)пірен    

29 Симазин 1,0 1,0  
29
a Тетрахлоретилен 10.0 10.0  

29
б Трихлоретилен 10,0 10,0  

30 Сполуки трибутилолова 
(трибутилолова катіон) 0,0002 0,0002  

31 Трихлорбензоли 0,4 0,4  

32 Трихлорметан (хлоро-
форм) 2,5 2,5  

33 Трифлуралін 0,03 0,03  
34 Дикофол 1,3 Х10-3 1,3 Х10-3  

35 
Перфтороктановий су-
льфонат і його похідні 
(ПФОС) 

6,5 Х10-4 6,5 Х10-4  

36 Квіноксифен 0,15 0,15  

37 Діоксини і діоксинопо-
дібні сполуки    

38 Аклоніфен 0,12 0,12  
39 Біфенокс 0,012 0,012  
40 Цибутрин 0.0025 0.0025  
41 Циперметрин 8,0 Х10-5 8,0 Х10-5  
42 Дихлофос 6,0Х10-5 6,0Х10-5  

43 Гексабромциклододекан 
(ГБЦДД) 0,0016 0,0016  

44 Гептахлор і гептахло-
репоксид 2,0 Х10-7 2,0 Х10-7  

45 Тербутрин 0,065 0,065  
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2.1.2 Використання гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних 
показників при віднесенні масиву поверхневих вод до одного з класів 

його екологічного стану 
 
 Критеріями оцінки якості (quality criterion) є будь-яка сукупність 
кількісних показників, що характеризують властивості об'єктів дослідження, 
і які використовуються для класифікування та ранжування цих об'єктів. 
Оцінка якості прісноводних водойм [22] здійснюється за трьома основними 
аспектами, що включає наступні комплекси показників: 
 - фактори, пов'язані з фізико-географічним і гідрологічним описом 
водойми, як цілісного природного або водогосподарського об'єкта; 
 - контрольовані показники складу і властивостей водного середовища, 
що дають формалізовану оцінку якості води та її відповідності чинним 
нормативам; 
 - сукупність критеріїв, які оцінюють специфіку структурно-
функціональної організації спільнот гідробіонтів і динаміку розвитку водних 
біоценозів. 
 Гідрографічний опис водних об’єктів включає в себе велику кількість 
показників, які оцінюють місце розташування, ландшафтні, природно-
кліматичні та геолого-морфологічні особливості, топологію русла або 
улоговини днища, гідродинаміку водних і вітрових потоків, характеристику 
водоохоронної зони, естетичне сприйняття, стадії рекреаційної дигресії, 
умови і інтенсивність надходження у водойму забруднюючих речовин від 
точкових і розподілених джерел, схему і умови водокористування і інше. 
 Критерії якості води (water quality criterion), як характеристики складу і 
властивостей води, що визначають придатність її для конкретних видів 
водокористування, за останні 30 років втратили суто антропоцентричну 
спрямованість, тому що сучасне розуміння нормативів якості навколишнього 
середовища зв'язується також з забезпеченням стійкого функціонування 
природних екологічних систем і запобіганням їх деградації, що має 
відображення в ВКУ [3]. Якість води в такому розширеному трактуванні є 
чільним фактором абіотичного середовища, що визначає стійкість розвитку і 
ступінь деградації окремих гідробіологічних компонентів екологічної 
системи. 
 Сам по собі хімічний склад води є підставою для великої кількості 
різних систем класифікації водойм, які враховують, як правило, ступінь 
мінералізації та солоність. Нагадаємо тільки , що згідно Венеціанської 
системи [23], всі природні води поділяються на прісні (солоність до 0,5°/00), 
міксогалінні, або солонуваті (0,5-30°/00), олігогалінні (0,5-4°/00), мезогалінні 
(5-18°/00), полігалінні (18-30°/00), еугалінні або морські (30-40°/00), гіпергалінні 
або пересолені (більше 40°/00). Схожі градації виділяє і «узагальнена еколого-
санітарна класифікація якості поверхневих вод суші» [24]. Підсумуючи тему 
оцінки ступеню мінералізації та солоності поверхневих вод, слід додати, що 
існує ряд систем класифікації природних вод по переважанню в іонному 
складі вод одного або декількох йонів. Наприклад, в класифікації [25] якість 
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води визначається по шести головним іонам (Na+, Mg2+, Cl-, Са2+, SO42-, 
HCO3-), до речі, всі можливі комбінації 3-х катіонів з 3-ма аніонами 
дозволяють отримати 49 класів природних вод. Але найбільш часто 
застосовується в даний час класифікація природних вод, за якою всі води 
діляться на 3 класи [26]. Всі перераховані підходи до  класифікації вод 
водойм відображають чисто гідрохімічні аспекти і не враховують впливу 
факторів мінерального складу на біотичні компоненти екосистем. 
 При визначенні ступеню екологічного неблагополуччя водойм оцінка 
проводиться за двома основними чинниками: 
 - небезпечне для здоров'я людей зниження якості питної води та 
санітарно-епідеміологічного забруднення водних об'єктів рекреаційного 
призначення (тобто фактор зміни середовища проживання людини); 
 - створення загрози деградації або порушення функцій відтворення 
основних біотичних компонентів природних екологічних систем водойм 
(тобто фактор зміни природного середовища). 
 Екологічне і санітарно-гігієнічне нормування засновано на виявленні 
негативних ефектів внаслідок біохімічного впливу різноманітних чинників на 
окремі рецептори, фізіологічні системи живих організмів або їх популяції. 
Одним з важливих понять в токсикології і медико-біологічному нормуванні є 
поняття шкідливої речовини, при чому прийнято називати шкідливими всі 
речовини, вплив яких на біологічні системи може призвести до негативних 
наслідків як в результаті одноразової дії, так і у віддалені строки життя 
теперішнього і наступних поколінь. 
. Визначення порога критичного дії. Встановлення нормативів якості 
навколишнього середовища ґрунтується на концепції критичності  впливів. 
Поріг шкідливої дії - це мінімальна доза речовини, при впливі якої в 
біореципієнте виникають зміни, що виходять за межі фізіологічних і 
пристосувальних реакцій, або з'являється прихована (тобто тимчасово 
компенсована) патологія [27]. Таким чином, гранична доза речовини або 
критичний вплив взагалі викликає в біологічному об'єкті (або в популяції 
особин) відгук, який не може бути компенсованим за рахунок 
гомеостатичних механізмів підтримки внутрішньої рівноваги реакцій живого 
організму (або біоценозу). 
 Оцінка величини критичного впливу в реальних умовах екотоксиколо-
гічного нормування пов'язана з цілим рядом методологічних проблем. 
 По-перше, хімічне забруднення, як об'єкт вивчення представляє собою 
нестаціонарний динамічний ряд, тобто варіаційну разових концентрацій, що 
характеризує зміну рівнів впливу в часі і в просторі.  
 По-друге, поріг шкідливої дії Е являє собою величину, 
диференційовану за часом впливу шкідливої речовини. Одна з можливих 
найпростіших залежностей часу t настання ефекту (при E = const) від рівня 
концентрації або дози С речовини надається у вигляді [102]: 

lg t = - k lg C + lg a,     (2.8) 
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де k  і a  - коефіцієнти рівняння регресії. У загальному випадку, при t → ∞, 
нижньою межею ефективних концентрацій (доз) є поріг хронічної дії Limch, 
тобто передбачається, що рівні впливу нижче Limch взагалі не викликають 
змін, піддаються реєстрації, безвідносно до тривалості впливу речовини. При 
t → 0 концентрація С визначає поріг одноразової (гострої) дії Lim0, який, як 
правило, перевищує Limch. Послідовність ізоефективних концентрацій між 
Lim0 і Limch являє собою набір критичних навантажень при добовій, тижневої, 
місячної та іншої експозиції впливу. 
 По-третє,  у широкому діапазоні понадпорогових впливів розвиток в 
часі процесу патологічних змін має нестаціонарний фазовий характер, так що 
рівняння (2.8) може служити адекватною моделлю тільки в межах першої до 
адаптаційної фази. Через деякий час організм або екосистема вступає в 
стадію компенсації, яка може підтримуватися необмежено довго. Протягом 
цієї фази, раніше виявлені патологічні порушення або зовсім зникають 
(наступає справжня адаптація), або накопичуються на підпороговому рівні 
[29]. Наприклад, при деякому досить високому рівні концентрацій біогенних 
речовин в біоценозах розвиваються процеси евтрофікації, кінцевий результат 
яких не завжди буває однозначним. 
 По-четверте, різниця між порогами одноразової і хронічної дії (Lim0 - 
Limch) відображає складний процес матеріальної і функціональної кумуляції, 
яка залежить від багатьох факторів. У найпростішому варіанті кількісна 
оцінка ефекту кумуляції може бути виконана з використанням наближених 
індексів [4]. У більш загальному плані інтенсивність накопичення негативних 
функціональних змін в умовах нестаціонарних впливів визначається 
кінетикою двох конкуруючих процесів: швидкістю розвитку патологічних 
ефектів і швидкістю відновної адаптації організму або екосистеми [102]. 
 Оцінку величини порогового впливу виконують, як правило, з 
використанням традиційних методів математичної статистики, для чого 
порівнюють між собою параметри розподілу показників відгуку, виміряні 
при різних рівнях впливу (в тому числі, на контрольних об'єктах з нульовим 
ксенобіотичним фактором). 
 Основні концепції нормування полягають в бажанні мати виражений 
ефект та для зменшення помилки використовувати більший радіус дії 
величин, що характеризують норму. 
 Загальну залежність величини відгуку від рівнів впливу характеризує 
S-подібна крива, точки перелому якої вказують на різкі якісні зміни, а лінійна 
ділянка - описує нормальне функціонування адаптаційних систем. Наборам 
кривих, що представляють різні показники життєдіяльності, можна 
поставити у відповідність зведену S-подібну криву залежності ефекту від 
дози, вершина якої відповідатиме смерті. На цій кривій 3 точки відповідають 
початковій прояві негативного фактору (А), мінімальному фізіологічному 
порушенню, яке передує стресові зміни (В), максимальному рівню впливу, 
при яких реакції не відхиляються від норми (С) [30]. Допустимі рівні впливу 
встановлювали в колишньому СРСР по точці С (початкові відхилення від 
норми), а в США - по точці В (початкові прояви патології). Криві Хетча і 
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аналогічні графіки інших авторів дозволяють узагальнити матеріал у вигляді 
математичних моделей, в яких стан біологічного об'єкта і рівні впливу 
факторів будуть фіксовані або охарактеризовані точковими і інтервальними 
оцінками. Величини параметрів можуть бути орієнтовані на конкретні 
популяції або на умовний організм. Останній спосіб особливо корисний для 
вираження різниці близьких станів, яка чітко визначається лише в 
лабораторних умовах  
 Поняття гранично допустимої концентрації. Гранично допустима 
концентрація (ГДК)  речовини - максимальна кількість шкідливої речовини в 
одиниці об'єму води, яка при щоденному впливі протягом необмежено 
тривалого часу не викликає в організмі будь-яких патологічних відхилень, а 
також несприятливих спадкових змін у потомства. Для встановлення ГДК 
використовують розрахункові методи, результати біологічних експериментів, 
а також матеріали динамічних спостережень за станом здоров'я осіб, які 
зазнали впливу шкідливих речовин. Основою для обґрунтування ГДК є деяка 
множина n порогів хронічної дії Limch, оцінених для різних видів i 
біологічних об'єктів: 

ПДК = min (Limch i) / Kз , ∀ i = 1,2,…,n,   (2.9) 
де Kз – коефіцієнт запасу, що враховує видову чутливість, реальну небезпеку 
інтоксикації, кумулятивні властивості речовини, ймовірність канцерогенного 
чи іншого специфічної дії, можливість віддалених наслідків на генетичному 
рівні і інші. Очевидно, що при n → ∞, ПДК → 0. 
 В реальних умовах багатокомпонентного забруднення навколишнього 
середовища виникає проблема обліку різних синергічних ефектів: 
комбінованого (одночасна або послідовна дія кількох речовин при одному і 
тому ж шляху надходження), комплексного (надходження одного шкідливої 
речовини в організм різними шляхами і з різними середовищами - з повітрям, 
водою, їжею, через шкірні покриви) та поєднаного впливу всього 
різноманіття фізичних, хімічних і біологічних факторів навколишнього 
середовища. ГДК речовин є принципово індивідуальні стандарти, що 
регламентують ізольовану дію нормованого шкідливого агенту і не 
припускають кількісного коригування в разі спільної присутності кількох 
компонентів.  На даний час немає на рівні нормативів переліку речовин, що 
володіють ефектом сумації при їх одночасному вмісті в водному середовищі. 
Експериментальний метод аналізу комбінованої дії суміші речовин з 
постійним співвідношенням компонентів запропоновано в [31], алгоритм 
реалізації цього методу на основі автоматизованої процедури планування 
експерименту описано в [32]. 
 . Екологічний стан масиву поверхневих вод треба оцінювати за 
обґрунтованими критеріями (загальнофізичними, біологічними, хімічними, 
радіаційними) екологічного благополуччя екосистем, яке може 
характеризуватися показниками цілісних властивостей екосистем: 
 • ступінь автономності (включеність в систему вищого рангу); 
 • цілісність (автономність елементів системи); 



51 

 • неідентичність (важливо при прогнозуванні за аналогією); 
 • насиченість (пов'язана з екологічною ємністю); 
 • структурність (кількість підсистем, рівнів, блоків, тощо); 
 • різноманітність і варіабельність елементів; 
 • просторова різноманітність; 
 • складність, стабільність, стійкість, живучість, надійність, чутливість; 
 • пропускна спроможність; 
 • тимчасові характеристики: наявність тренда, період і амплітуда 
коливань, час затримки, ступінь консервативності, власний період коливань, 
час повернення в початковий стан, швидкість і прискорення сукцесїї, 
зрілість, швидкодія; 
 • лабільність (співвідношення стійкості структури і рухливості 
функцій); 
 • ступінь оптимальності (ефективності) функціонування, в тому числі 
для конкретних видів використання; 
 • ступінь адаптованості, прогнозованості і керованості; 
 • ступінь нормальності або патологічності; 
 • показники, що характеризують взаємодію екосистеми і людського 
суспільства (антропогенне навантаження, самоочищення, продуктивність, 
рекреаційні можливості, тощо). 
 Критерії оцінки якості вод за гідроморфологічними показниками. 
Якість масиву поверхневих вод оцінюється не тільки за їх хімічним складом 
або забруднення води, бо це не завжди дає повне уявлення про стан водного 
середовища. В останні роки в європейських країнах розроблена система 
оцінки гідроморфологічних показників зокрема, стану річок. Фізичні та 
гідрологічні характеристики річок можуть дати додаткове уявлення про стан 
якості річкової середовища, яке має велике значення для підтримки 
гідробіологічних спільнот, збереження біорізноманіття та місць проживання 
річкових організмів і водоплавних. Такі характеристики є результатом 
процесів, що відбуваються як в самих річках, так і на їх водозборах, і 
залежать переважно від гідрологічних і геологічних особливостей території. 
В даний час перед законодавчими та природоохоронними організаціями 
стоять завдання відновлення річок в їх природних умовах. Для досягнення  
цієї мети необхідно оцінювати стан річок та виявляти окремі ділянки, що 
потребують охорони і відновлення та заохочення більш ефективних заходів 
по управлінню річковими системами. 
 Для застосування алгоритму оцінювання річки за гідроморфологічними 
показниками треба визначити тип річки та еталонні значення показників для 
порівняння. 
 Тип річки. Опис і ідентифікація типів річок необхідні для порівняння 
результатів гідроморфологічних досліджень об'єктів. Крім того, визначення 
відмінного стану, конкретного типу і еталонних умов в річках дозволяє 
порівнювати якість річок. Опис і ідентифікація типу річки включає такі дані:  
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. - характер русла і берегів; 
 - вид на річку в плані (вид річки зверху) і профіль річки; 
 - можливості підключення річки в плані і заплави і ступінь зміщення 
русла в плані; 
 - вільне протягом води і вільне переміщення донних відкладень по 
руслу;. 
 - рослинність прибережної зони; 
 - стандартний перелік показників стану річок 
 При визначенні типу річки розглядати, як мінімум, наступні фактори, а 
саме, розмір, уклін, геологічне середовище, географічне розташування, 
висота над рівнем моря, гідрологічний режим. 
 Для визначення типів річок використовуються системи А і Б. За 
системою А тип річка встановлюється відповідно до її географічного місця 
розташування та сукупністю обов'язкових дескрипторів. Система Б дозволяє  
використання еквівалентного підходу, заснованого на обов'язкових і 
додаткових факторах. 
 У таблиці 2.7 наведено стандартний контрольний список 
гідроморфологічних показників стану річки для проведення спостережень і 
оцінки. Ці показники згруповані в 10 категорій і охоплюють 3 широкі зони: 
(1) - русло, (2) - річкові береги / прибережна зона, (3) - заплава. 
 Таблиця 2.7 - Категорії, показники і ознаки, необхідні для проведення 
стандартної оцінки стану річки по гідроморфологічними показниками 

№ 
з/п Категорія Загальний показник Приклад оцінювальної ознаки 

Русло 
1 Геометрія русла Вид річки в плані - Розгалуження русла, звивистість 

річки 
- Зміна в природному вигляді річки 
в плані 

  Поздовжній розріз - Ухил, поздовжній профіль 
  Поперечний розріз - Зміни в поперечному профілі 

русла, помітні по глибині, по 
ширині, за профілями берега і ін. 

2 Донні відклади Відклади штучного 
походження 

-  Бетон, матеріал зміцнення русла 

  Відклади 
природного 
походження 

- Включення (нерухомі валуни, 
корінна порода і ін.) 
- Грубозернисті (галька, гравій) 
- Дрібнозернисті (пісок) 
- Зв'язні (мул, глина) 
- Органічні (торф і ін.) 

  Використання / 
вплив водозбору 

- Ступінь замулення, жорсткість 
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3 Руслова 
рослинність 

Наявність макрофі-
тів і їх структура 

- Напівзанурені, вільно плаваючі, 
широколисті занурені, бріофіти, 
макроводорості 

 Органічні 
залишки 

Листяні і деревні 
залишки 

- Тип и розмір 

4 Характер ерозії Особливості русла 
і підстави берега 

- Обмілини, бічні мілини, серединні 
мілини і острови (вкриті лісовою 
рослинністю / не мають її) 
- Стійкі чи еродовані обриви 
- Зсувні або терасовані берега 

5 Течія Структура течії 
Особливості течії 

- Вільна течія, хвилеподібна, рівна 
- Вплив штучних споруд (хвилерізи, 
споруди для затримання піску, 
відбивачі) 
- Плесо, пороги, плавне протягом, 
швидка течія 

  Режим скидів/ 
розгрузки 

- Місця скидів, місця збільшення 
потоку, перекидання води, попуски 
від гідроенергетичних гребель 

6 Порушення поз-
довжньої безпе-
рервності річки 
під впливом 
штучних споруд 

Штучні бар'єри 
(перешкода безпе-
рервності течії, 
руху наносів та 
міграції біоти) 

- Греблі, дамби, поперечні шлюзи, 
водопропускні труби 

Береги / прибережні зони 
7 Структура берега 

і його зміни 
Порода, що складає 
берег 

- Гравій, пісок, глина, штучна 
порода 

  Типи берегоукріп-
лення /захист берегів 

- Селеві споруди, кам'яні 
утримуючі стіни, габіони, кам'яні 
насипи 

8 Вид / структура 
рослинності на 
берегах і прилег-
лих територіях 

Структура 
рослинності 

- Вид рослинності, стратифікація, 
безперервність 

  Контроль рослин-
ності 

- Обкошування берега, вирубка 
дерев 

  Вид землекористу-
вання, інтенсивність, 
тип розвитку 

- Сільськогосподарські, міські 
землі 

Заплава річки 
9 Використання 

прилеглих земель, 
пов'язані з цим 
особливості 

Вид землекористу-
вання, інтенсив-
ність, тип розвитку 

- Заплавний ліс, сільськогоспо-
дарські, міські землі 
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  Тип ВО (водно-
болотних угідь), їх 
особливості 

- Давнє русло / заплава (стариці, 
ділянки колишнього русла, 
трясовина) 
 
- Штучні водні об'єкти 
(іригаційні канали, рибницькі 
ставки, гравійні кар'єри) 

10 Ступінь зв'язності 
річки в плані і 
ступінь зміщення 
річки в плані 

Ступінь обмеження 
потенційно можли-
вого переміщення 
русла річки і води в 
межах заплави 

- Насипи і дамби (об'єднані з 
берегами або розташовані на 
видаленні від річки), дамби для 
захисту від паводкових вод і інші 
стримуючі споруди 

  Безперервність 
заплави 

- Будь-які великі штучні споруди, 
що розділяють зрозумію 

 Критерії сольового складу. Крім гідроморфологічних, при віднесенні 
масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного стану застосову-
ються хімічні та фізико-хімічні показники. Екологічна оцінка якості поверх-
невих вод суші та естуаріїв України повинна обов'язково включати три блоки 
показників:  
 - блок сольового складу,  
 - блок трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показників, 
 - блок показників вмісту і біологічної дії специфічних речовин. 
 Сольовий склад поверхневих вод суші та естуаріїв України оцінюється 
за сумою іонів та окремими інгредієнтами. При групуванні даних у просторі і 
часі оцінка дається за середніми і максимальними (найгіршими) значеннями 
показників. 
 Клас води визначається за переважаючими аніонами, групи — за 
переважаючими катіонами. Типи вод визначаються за співвідношенням між 
іонами (в еквівалентах): 

I ++− +> 22
3 MgCaHCO  

II −−++− +<+< 2
4

22
3 SOHCOMgCaHCO  

III ++−− +<+ 222
4 MgCaSOHCO   або 

IV 33 =−HCO  
 Для позначення видів природних вод вживаються символи, наприклад, 
гідрокарбонатний клас, група кальцію, тип другий — СІІ

Са, сульфатно-
хлоридно-кальцієві води другого типу — SClII

Ca . 
 Прісні гіпо- і олігогалинні та солонуваті р-мезогалинні води 
оцінюються також за критеріями їх забруднення компонентами сольового 
складу, а саме за значеннями суми іонів, хлоридів і сульфатів 

Група класифікацій за критеріями сольового складу включає такі 
спеціалізовані класифікації: 

- класифікація якості прісних вод за критеріями вмісту компонентів 
сольового складу окремо для загальної мінералізації, вмісту сульфатів і 
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хлоридів з урахуванням гідрохімічного районування території України 
(Таблиці 2.8 - 2.11). 
 Таблиця 2.8 - Класифікація якості поверхневих вод суші та естуаріїв за 
критерієм мінералізації [33]. 

Клас 
якості вод Прісні води -І Солонуваті води - ІІ Солоні води - ІІІ 

Категорія 
якості вод 

Гіпо-
галинні 

- 1 

Оліго-
галинні - 

2 

β-мезо-
галинні - 

3 

α—мезо-
галинні - 

4 

Полі-
галинні 

- 5 

Еуга-
линні - 6 

Ультра
-галин-
ні - 7 

Величина 
мінералі-

зації, 
г/дм3, %о 

<0,50 0,51-1,00 1,01-5,00 5,01-
18,00 

18,01-
30,00 

30,01-
40,00 >40,00 

 Таблиця 2.9 - Класифікація якості поверхневих вод суші та естуаріїв за 
критеріями іонного складу [23] 

Клас Гідрокарбонатні (C) Сульфатні (S) Хлоридні (Cl) 
Група Ca Mg Na Ca Mg Na Ca Mg Na 
Тип I,II,III I,II,III I,II,III II,III,IV II,III,IV I,II,III II,III,IV II,III,IV I,II,III 

 Таблиця 2.10 - Класифікація якості прісних гіпо - та олігогалинних вод 
за критеріями забруднення компонентами сольового складу [33] 
Клас якості вод І II III IV V 

Категорія якості  
Показники, 
 мг/дм3 

1 2 3 4 5 6 7 

Сума іонів < 
500 

501-
750 

751-
1000 

1001-
1250 

1251-
1500 

1500 - 
2000 

>200
0 

Хлориди < 20 21-30 31-75 76-150 151-200 201 - 300 >300 
Сульфати < 50 51-75 76-

100 
101-
150 151-200 201 - 300 >300 

 Таблиця 2.11 - Класифікація якості солонуватих (β-мезогалинних вод за 
критеріями забруднення компонентами сольового складу [33] 
Клас якості вод І II III IV V 

Категорія якості 
Показники, мг/дм3 

1 2 3 4 5 6 7 

Сума іонів 1000 -
1500 

1501 -
2000 

2001 -
2500 

2501 -
3000 

3001-
3500 

3501 -
4000 

>400
0 

Хлориди <200 201 -
400 

401 - 
600 

601 - 
800 

801 -
1000 

1001 -
1200 

>120
0 

Сульфати <400 401 - 
800 

801 - 
900 

901-
1000 

1001-
1100 

1101-
1200 

>120
0 
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Екологічна класифікація якості поверхневих вод за трофо-сапробіоло-
гічними (еколого-санітарними) критеріями (таблиця 2.12) включає такі групи 
показників: 

1) кисневого режиму – концентрація розчиненого кисню, насичення 
киснем, відношення придонних концентрацій кисню до приповерхневих;  

2) гідрофізичні й загальні гідрохімічні – завислі речовини, прозорість, 
концентрація іонів водню; 

3) вмісту сполук азоту –амонійного, нітритного, нітратного й загаль-
ного азоту,  

4) вмісту сполук фосфору –фосфатного і загального фосфору; 
5) вмісту органічних речовин – органічний вуглець, перманганатна та 

біхроматна окислюваність, біохімічне споживання кисню; 
6) гідробіологічні – біомаса фітопланктону, концентрація хлорофілу 

“а”, первинна продукція, індекс самоочищення / самозабруднення, потен-
ційна самоочисна здатність; 

7) бактеріологічні – чисельність бактеріопланктону та сапрофітних 
бактерій; 

8) біоіндикаційні – індекси сапробності за системами Пантле-Букка і 
Гуднайта-Уітлея, біотичні індекси; 

9) стану донних відкладів – комбінований індекс стану спільнот, 
активність оксидоредуктаз. 
 Таблиця 2. 12 - Екологічна класифікація якості поверхневих вод суші та 
естуаріїв за трофо-сапробіологічними критеріями (еколого-санітарними) [33] 

Клас якості вод І II III IV V 
       Категорія якості 
Показники мг/дм3 

1 2 3 4 5 6 7 

Гідрофізичні: 
 

 

Завислі речовини, 
мг/дм3 

<5 5-10 11-20 21-30 31-50 51-100 >100 

Прозорість, м >1,50 1,0-1,5 0,65-
0,95 

0,5-0,6 0,35-
0,45 

0,2-0,3 0,2 

Гідрохімічні: 
 

 

РН 6.9-7.0 
7,1-7,5 

6.7-6.8 
7,6-7,9 

6.5-6.6 
8,0-8,1 

6.3-6.4 
8,2-8,3 

6.1-6.2 
8,4-8,5 

5.9-6.0 
8,6-8,7 

<5,9 
>8,7 

Азот амонійний, мг 
N/дм3 

<0,10 0,10-
0,20 

0,21-
0,30 

0,31-
0,50 

0,51-
1,00 

1,01-
2,50 

>2,50 

Азот нітритний, мг 
N/дм3 

< 0,002 0,002-
0,005 

0,006-
0,010 

0,011-
0,020 

0,021-
0,050 

0,051-
0,100 

>0,10
0 

Азот нітратний, мг 
N/дм3 

<0,20 0,20-
0,30 

0,31-
0,50 

0,51-
0,70 

0.71-
1,00 

1.01-
2,50 

>2,50 
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Фосфор фосфатів, 
мг Р/дм3 

< 0,015 0,015-
0,030 

0,031-
0,050 

0,051-
0,100 

0,101-
0,200 

0,201-
0,300 

>0,30
0 

Розчинений кисень, 
мг О2/дм3 

>8,0 7,6-8,0 7,1-7,5 6,1-7,0 5,1-6,0 4,0-5,0 <4,0 

% насичення 96-100 
101-105 

91-96 
106-
110 

81-90 
111-
120 

71-80 
121-130 

61-70 
131-
140 

40-60 
141-150 

<40 
>150 

Перманганатна 
окисність, мг О/л 

<3,0 3,0-5,0 5,1-8,0 8,1-10,0 10,1-
15,0 

15,1-
20,0 

>20,0 

Біхроматна 
окисність, мг O/дм3 

<9 9-15 16-25 26-30 31-40 41-60 >60 

БСК5, мг О2/дм3 <1.0 1.0-1.6 1,7-2.1 2.2-4.0 4.1-7,0 7.1-12,0 >12,0 
 

Гідробіологічні: 
Біомаса 

фітопланктону, 
мг/дм 

<0,5 0,5-1,0 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-
10,0 

10,1-
50,0 

>50,0 

Індекс самоочи-
щення-Самоза-

бруднення (А/К) 

1,0 0,9 
1,1 

0,8 
1,2 

0,7 
1,3-1,5 

0,6 
1,6-2,0 

0,5 
2,1-2,5 

<0,5 
>2,5 

Бактеріологічні: 
Чисельність 

бактеріопланк-
тону, млн.кл/см3 

<0,5 0,5-1,5 1,6-2,5 2,6-5,0 5,1-7,0 7,1-10,0 > 10,0 

Чисельність 
сапрофітних 
бактерій, тис. 

кл/см 

< 1,0 1,0-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 10,1-
25,0 

25,1-
100,0 

>100,0 

Біоіндикація сапробності (індекси сапробності): 

За Пантле-
Букком 

<1,0 1,0-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 >3,5 

За Гуднайтом-
Уітлеєм 

1 -20 21-45 46-60 61-70 71-80 , 81-90 91-100 

Сапробність Олігосапробні β-мезосапробні α-мезосапробні Полі-
сап-

робні 
β-оліго-
сапробні 

α –
оліго-

сапробні 

β'-мезо-
сапроб-

ні 

β"-мезо-
сапроб-

ні 

α'-мезо-
сапроб

ні 

α"-мезо-
сапроб-

ні 

Полі-
сап -
робні 

Трофність 
(переважаючий 
тип) 

Оліго-
трофні 

Мезотрофні Евтрофні Полі-
трофні 

Гіпер-
трофні 

Оліго-
трофні 

олігомезо-
трофні 

Мезо-
трофні 

Мезо-
евтроф-

ні 

Ев-
трофні 

Ев-
полі-

трофні 

Полі-
трофні 

Гіпер-
трофні 
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Група класифікацій якості поверхневих вод за критеріями вмісту і 
біологічної дії специфічних речовин (додаток 3) включає три спеціалізовані 
класифікації: 

- екологічну класифікацію якості вод за критеріями вмісту специфічних 
речовин токсичної дії, з окремим підблоком показників стану донних 
відкладів та окремою шкалою якості вод за вмістом заліза для району 
північного Полісся (таблиця 2.13); 

- екологічну класифікацію поверхневих вод за критеріями специфічних 
показників радіаційної дії (таблиця 2.14). 

- екологічну класифікацію якості поверхневих вод за рівнем 
токсичності (таблиця 2.15); 
 Таблиця 2.13 - Екологічна класифікація якості поверхневих вод суші та 
естуаріїв за критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії [33] 

Клас якості вод I II III IV V 
   Категорія якості  
Показники мг/дм3 1 2 3 4 5 6 7 

Ртуть <0,02 0,02-0,05 0,06-0,2 0,21-0,5 0,51-1,0 1,01-2,5 >2,50 
Кадмій <0,1 0,1 0,2 0,3-0,5 0,6-1,5 1,6-5,0 >5,0 
Мідь <1 1 2 3-Ю 11-25 26-50 >50 
Цинк <10 10-15 16-20 21-50 51-100 101-200 >200 
Свинець <2 2-5 6-10 11-20 21-50 51-100 >100 
Хром (загальний) <2 2-3 4-5 6-10 11-25 26-50 >50 
Нікель <1 1-5 6-Ю 11-20 21-50 51-100 >100 
Миш'як <1 1-3 4-5 6-15 16-25 26-35 >35 
Залізо (загальне) <50 50-75 76-100 101-500 501-

1000 
1001-
2500 

>2500 

Марганець <10 10-25 26-50 51-100 101-500 501-1250 >1250 
Фториди <100 100-125 126-150 151-200 201-500 501-1000 >1000 
Ціаніди 0 1-5 6-10 10-25 26-50 51-100 >100 
Нафтопродукти <10 10-25 26-50 51-100 101-200 201-300 >300 
Феноли (леткі) 0 <! 1 2 3-5 6-20 >20 
СПАР 0 <10 10-20 21-50 51-100 101-250 >250 

 Таблиця 2.14 - Екологічна класифікація якості прісних гіпо- і олігога-
линних та солонуватих (β-мезогалинних вод за рівнем токсичності [33] 

Клас якості вод І II ІІІ IV V 
Категорія якості  

Токсичний ефект 
1 2 3 4 5 6 7 

Оцінюється смерт-
ність Daphnia magna 
Str., Ceriodaphnia 
affinis Lill.та інших 
тест-об'єктів протягом 

Смерт
ність 
від-
сутня  

Смертність 
відсутня 
або менша 
10% протя-
гом 48-го-

Смертність 
відсутня 
або менша 
10% протя-
гом 48-го-

Смерт-
ність до-
рівнює 
50% і бі-
льше про-

Смерт-
ність до-
рівнює 
50% і бі-
льше про-
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48 та 24 годин 
біотестуванняі і 
виражається в % 
(Брагинский, 1985) 

динного 
випробу-
вання 

динного 
випробу-
вання 

тягом 48-
годинного 
випробу-
вання 

тягом 24-
годинного 
випробу-
вання 

Оцінюється смерт-
ність Ceriodaphnia 
affinis Lill. протягом 
48 годин біотестуван-
ня і виражається в 
одиницях гострої 
летальної 
токсичності∗∗ 

Від-
сутня 

Від-
сут-
ня 

Від-
сутня 

Від-
сут-
ня 

Від-
сутня 

1 >1 

Оцінюється зменшен-
ня величин біохіміч-
ного споживання кис-
ню протягом однієї 
доби (БСК1) за мето-
дом Кньоппа і виража-
ється в % (Метод 
определения..., 1983) 

0 0 <10 10,0-
30,0 

31,0-
50,0 

51,0-70,0 >70,0 

Оцінюється 
виживання або 
плодючість 
Ceriodaphnia affinis 
Lill. протягом 7-10 діб 
біотестування і 
виражається в 
одиницях хронічної 
токсичності 

<1 1 1 2 4 8 >8 

 Таблиця 2.15 - Екологічна класифікація якості поверхневих вод суші та 
естуаріїв за критеріями специфічних показників радіаційної дії [33] 

Клас якості вод І II III IV V 
     Категорія якості 
Показники Бк/дм3 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумарна β-
активність 

< 0,163 0,163-
0.206 

0,207-
0,279 

0,28-
0,39 

0,391-
5,55 

5,56-
9,99 

>9,9
9 

90Sr < 0,023 0,023-
0,028 

0,029-
0,036 

0,037-
0,111 

0,112-
1,43 

1,44-
3,33 

>3,3
3 

137Cs < 0,0044 0,0044-
0,0095 

0,0096-
0,0185 

0,0186-
0,185 

0,186-
5,55 

5,56-
55,5 

>55,
5 
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2.1.3 Оцінка екологічного стану поверхневих вод за окремими групами 
біологічних показників 
 
 Фітопланктон, основні структурні індикатори 

Оцінка стану водних екосистем в умовах антропогенного впливу 
повинна передбачати комплексний підхід з використанням різних методів, 
спільне використання яких надає можливість оцінювати водне середовище з 
екологічних позицій.  

Визначення екологічного стану масиву поверхневих вод ґрунтується на 
використанні комплексу біотичних і абіотичних компонентів, властивих 
водним екосистемам, і здійснюється за біологічними, гідроморфологічними, 
хімічними та фізико-хімічними показниками. [5] 

Кожен з показників може бути охарактеризований одним чи 
декількома індикаторами, які вибираються для кожного типу масиву 
поверхневих вод окремо. Наприклад, показник «склад і кількісні показники 
водної флори» може бути кількісно описаний як числом видів, так і числом 
таксонів вищого рангу, чисельністю та/або біомасою водоростей (прямою 
або через показник «хлорофіл a») чи інтегрованим індикатором - 
інформаційним індексом Шеннона. [5] 

Згідно з Водною Рамковою Директивою ЄС 2000/60/ЄС (ВРД) [2], де 
визначені основні пріоритети у водоохоронній діяльності та шляхи досягнення 
доброго стану поверхневих вод, головним питанням при оцінці якості 
поверхневих вод є визначення структурних і функціональних показників 
біологічної складової водних екосистем як основного чинника забезпечення 
стабільності умов відтворення водних ресурсів. Протягом останніх років 
провідними фахівцями країн ЄС і України відзначалася необхідність 
підвищення ролі біологічного аналізу, розширення переліку біологічних 
показників. Оцінка екологічного стану поверхневих вод за біологічними 
показниками повинна базуватися перш за все на дослідженні фітопланктону, 
фітобентосу, зообентосу, макрофітів та іхтіофауни. [33]  

Склад флори й фауни водойм, кількісні співвідношення їх окремих 
представників характеризують забруднення і стан водних екосистем. Видова 
структура угруповань гідробіонтів у залежності від їх чутливості до 
органічного забруднення водойм чітко виражена на біоценотичному рівні. 
Ступінь забрудненості водних об’єктів органічними речовинами - 
сапробність - визначається за наявністю або відсутністю біоіндикаторів -  
організмів, показових відносно відповідних умов сапробності - виходячи з 
порівняння видового різноманіття, чисельності й біомаси забруднених і 
чистих зон. При такому порівнянні використовуються абсолютні величини та 
індекси видового різноманіття. [24] 

Сапробність - комплекс фізіолого-біохімічних властивостей організма, 
який обумовлює його здатність існувати у воді з тим чи іншим вмістом 
органічних речовин, тобто з тим чи іншим ступенем забруднення. [6]  

Встановлено, що за сприятливих умов чисельність видів у гідро-
біоценозах підвищується, але кожен вид представлений меншою кількістю 
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екземплярів. З погіршенням якості води таксономічний склад гідробіонтів – 
видове різноманіття - збіднюється, у той час як чисельність окремих видів 
зростає та у полісапробній зоні може бути дуже великою. [24]  

Біоіндикатори якості води – це організми, присутність яких у водоймі, 
їх кількість та особливості розвитку вказують на перебіг природних процесів 
або наявність антропогенних впливів, що змінюють склад і властивості води 
як середовища їх існування. [24] 

Біоіндикація - метод оцінки якості води (як середовища існування 
гідробіонтів) за видовим складом і показниками кількісного розвитку видів-
індикаторів та за структурою угруповань, які вони утворюють. [24]  

Існує кілька систем для біологічної індикації забруднених вод. Ступінь 
сапробності визначається головним чином за видовим складом бактеріо-, 
фіто- і зоопланктону, бентосу та перифітону. Для кожної зони сапробності 
визначено перелік найбільш характерних організмів-індикаторів, який 
нараховує більше 2500 видів рослин і тварин та постійно уточнюється.  

Оскільки значна частина індикаторних організмів може існувати у 
кількох зонах сапробності, Р. Пантле і Г. Букком були запропоновані 
кількісні показники видів-індикаторів: індикаторна значимість кожного 
виду та індекс сапробності, при визначенні    якого враховується кількість 
видів-індикаторів, індикаторна значимість кожного виду та його відносна 
чисельність або біомаса. Метод індикаторних організмів Пантле і Букка у 
модифікації Сладечека найчастіше використовується при біомоніторингу 
поверхневих вод і дає можливість представити результати біологічного 
аналізу чисельними значеннями та забезпечує можливість порівняння стану 
різних водойм. 

Згідно з ВРД, склад, багатство та біомаса фітопланктону відносяться до 
основних біологічних показників, за якими доцільно здійснювати оцінку 
екологічного стану поверхневих вод [2]. Чисельність, біомаса, число видів, 
індекс Шеннона, структурні індекси та ін. є структурними показниками 
окремих угруповань, зокрема фітопланктону, і входять до групи 
гідробіологічних показників в екологічній класифікації якості вод за 
біологічними критеріями. Біомаса фітопланктону є також одним з важливих 
показників трофності. Індекси сапробності за системами Пантле - Букка 
і Гуднайта - Уітлея та біотичні індекси є основою біоіндикаційної оцінки. [4] 
Також для контролю якості поверхневих вод за фітопланктоном важливими є 
склад і кількісні показники масових видів. [63, 44] 

При оцінці стану екосистеми використовують показники структури 
угруповання (домінування та різноманітності) – індекси подібності видового 
складу (Жаккарда, Кульчинського, Соренсена, Маунфорда, Чекановського, 
Шоригіна, Константинова та ін.), видового різноманіття (Шеннона, 
Менгініка, Маргалефта, комплекс альгологічних індексів Тунмарка і Ніпарда 
з урахуванням окремих відділів фітопланктону), а також індекси забруднення 
(Кнопка, Пантле і Букка, Зелинке і Марвіна та ін.). При всьому різноманітті 
цих індексів в основі їх лежить одна з трьох характеристик: видовий склад, 
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щільність (середнє число особин даного виду на одиницю площі, об’єму або 
на пробу), зустрічальність видів.   

Також в екології використовують показник різноманіття за Сімпсоном і 
показник вирівненості, які відображають різноманіття видового складу 
окремих гідробіоценозів, а також їх пристосованість до умов середовища. 

Водорості відіграють важливу роль у біологічному аналізі води – 
завдяки високій чутливості до умов навколишнього середовища, особливо 
угруповань фітопланктону, та високій стенотопності багатьох видів, що дає 
можливість їх використання в якості індикаторних організмів. Стенотопні 
види потребують для свого існування певної комбінації зовнішніх умов і 
прив’язані до певних біотопів. Більш широко поширені евритопні види, 
здатні до існування у різних біотопах, в якості індикаторних організмів 
непридатні. [24, 44] 

  Забруднення, коли або підвищуються концентрації природних 
речовин, або до навколишнього середовища потрапляють синтетичні 
речовини, що не зустрічаються у природних умовах (ксенобіотики), може як 
пригнічувати, так і стимулювати вегетацію водоростей. [44] 

Якість або ступінь забруднення води за складом водоростей оцінюється 
як за змінами структури угруповання різних ділянок (у тому числі за 
допомогою індексів видового різноманіття, інформаційних індексів), так і за 
індикаторними організмами – коли згідно з присутністю або відсутністю 
індикаторних видів чи груп і їх відносною кількістю, користуючись 
розробленими системами індикаторних організмів, відносять водойму або її 
ділянку до відповідного класу вод. [44] 

В альгології для біологічної індикації забруднення використовують 
систему сапробності вод, запропоновану Р. Кольквітцем і М. Марсоном і 
модифіковану у подальшому, яка визначається ступенем забрудненості 
органічними речовинами й продуктами розпаду та, зокрема, відповідними 
особливостями  розвитку водоростей: 

- полісапробна зона – дуже брудні води – число видів водоростей, 
здатних розвиватися у цій зоні, невисоке, але вони можуть зустрічатися у 
масовій кількості – окремі види синьо-зелених, евгленових, зелених; 

мезосапробна зона (з α- і β-мезосапробними підзонами) – відповідно 
помірно або слабко забруднені – видове різноманіття альгофлори вище 
порівняно з полісапробною зоною, проте чисельність і біомаса нижче; в α-
мезосапробній зоні зустрічаються  переважно синьо-зелені, евгленові, діато-
мові та зелені, у β-мезосапробній – синьо-зелені, діатомові, зелені та інші; 

- олігосапробна зона – чисті води – високе видове різноманіття 
представників усіх відділів фітопланктону, переважно діатомових і 
золотистих, але їх чисельність і біомаса незначні;  

- ксеносапробна зона – дуже чисті води - у малонаселених місцях, 
високогірних водоймах, підземних джерелах; часто представлена 
реліктовими видами водоростей, дуже чутливими до якості води.   

Система сапробності вод удосконалюється шляхом розширення та 
уточнення видів-індикаторів забруднення (загальновизнаний у гідробіології 
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перелік організмів-індикаторів ступеню забруднення водойм запропоновано 
комісією СЕВ у 1977 р.), а також переведенням якісних оцінок у кількісні 
(індекс сапробності за Р. Пантле і Г. Буком, урахування чисельності індика-
торних організмів на одиницю простору за М. Зелинке і П. Марваном та ін.).  

Для оцінки якості вод за фітопланктоном найбільш широко 
використовується метод індикаторних організмів Пантле і Бука у модифікації 
Сладечека [40], який дає можливість представити результати біологічного 
аналізу чисельними значеннями та забезпечує порівняння стану різних 
водойм. Згідно з даним методом індекс сапробності розраховується за 
формулою: 

  
S = ∑(s·h) / ∑ h  ,       (2.10), 

 
де S – індекс сапробності, 
s - індикаторна значимість кожного виду (визначається за списками 

спробних організмів); 
h – частота зустрічальності (розраховується як співвідношення 

чисельності даного виду водоростей і загальної чисельності проби).  
Встановлено, що зв'язок між сапробністю та складом угруповань більш 

виразний там, де сапробність є переважним чинником. Тому деякі автори 
наголошують на складності визначення якості води за показовими 
організмами, особливо у водах з невеликим вмістом органічної речовини, де 
є можливість перекривання дії сапробності іншими чинниками. Склад біо-
ценозу, який є основним критерієм оцінки ступеня забрудненості органічною 
речовиною, залежить не тільки від сапробності, але й від багатьох інших 
чинників середовища: фізичних властивостей дна, глибини, швидкості течії, 
температури, присутності промислових стоків та ін. Відмічено, що 
прискорення швидкості течії викликає зміну видового складу фітопланктон-
ного угруповання у бік олігосапробності, сповільнення – до полісапробності. 
Також має значення тип водойми, яка досліджується: зокрема встановлено, 
що в озерах стічні води діють на біоценоз інакше, ніж у річках.   

У зв’язку з тим, що індикаторне значення багатьох видів водоростей 
нерідко залежить від умов їх існування, для оцінки стану екосистеми 
необхідно враховувати не тільки наявність конкретних видів-індикаторів 
сапробності води, але також їх чисельність, співвідношення з іншими видами 
в даній екосистемі. Тому при оцінці стану водойми та якості води доцільно 
використовувати кілька методів. 

Такий показник, як число видів, ряд авторів вважають не досить 
надійним при визначенні якості води, оскільки він залежить від кількості 
вивчених проб фітопланктону та ретельності ідентифікації видів водоростей.  

При екологічному нормуванні якості вод використовують такі 
показники фітопланктону, як біомаса та індекс сапробності. Для визначення 
їх величин необхідні дані про видовий склад фітопланктону, чисельність 
кожного виду та загальну чисельність у пробі, об’єм клітин, види-індикатори 
з їх індикаторною значимістю.  
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Згідно з результатами багаторічних досліджень фітопланктону 
української ділянки р. Дунай, басейну р. Сіверський Донець та інших водойм 
зона сапробності, клас і категорія якості води, визначені відповідно до 
Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод (1998) [48] за індексом 
сапробності та біомасою фітопланктону, у більшості створів відрізнялися, 
особливо у теплі сезони. Це пояснюється підвищенням розвитку 
планктонних водоростей у літній сезон, а в багатьох випадках - у весняний і 
літньо-осінній максимуми вегетації фітопланктону, та свідчить про 
важливість урахування обох критеріїв якості води.  

У таблиці 1 наведене порівняння класів і категорій якості води, 
визначених за індексом сапробності та за біомасою фітопланктону у 12 
досліджених створах української ділянки дельти р. Дунай від м. Рені до рук. 
Бистрий за три останні роки - 2018-2020.  

Згідно з даними таблиці 1, за індексом сапробності у переважній кіль-
кості створів були визначені ІІ клас, 3 категорія якості води у межах 1,6-2,0 
даного показника: «добрі» за станом якості вод, «досить чисті» за ступенем 
чистоти/забрудненості, β'-мезосапробна зона.  

 
Таблиця 2.16 - Порівняння класів і категорій якості води, визначених за 

індексом сапробності та за біомасою фітопланктону у 12 досліджених 
створах української ділянки дельти річки Дунай від міста Рені до рук. 
Бистрий, 2018 - 2020 р.р. 

 

Дата відбору 

Співпадали Не співпадали 

Кіль-
кість 
ство-
рів 

Клас, 
катего-
рія за І 
сапр. та 
біомасо
ю ФП 

Кіль-
кість 
ство-
рів 

Кількість створів, їх 
класи та категорії 

за І сапр., межі 
коливання отриманих 

значень  І сапр. 

Кількість 
створів, їх 
класи та 

категорії за  
біомасою 

ФП 
Квітень 2018 7 ІІ, 3 5 5 - ІІ, 3 (1,6 -1,72) 5 – ІІІ, 4 

Жовтень 2018 7 ІІ, 3 5 5 - ІІ, 3 (1,61-1,63) 
min 1,58,  max 1,68 

1 - ІІ, 2 
4 – ІІІ, 4 

Травень 2019 - - 12 3- ІІ, 2 (1,39-1,53) 
9 -  ІІ, 3 (1,55-1,61) 

8 – ІІІ, 4 
4 – ІІІ, 5 

Липень 2019 1 ІІ, 3 11 11 - ІІ, 3 (1,61-1,76) 7 – ІІІ, 4 
4 – ІІІ, 5 

Листопад 2019 8 ІІ, 3 4 4 - ІІ, 3 (1,58-1,67) 3 - ІІ, 2 
1 – ІІІ, 4 

Червень 2020 3 ІІ, 3 9 1 - ІІ, 2 (1,53) 
8 - ІІ, 3 (1,57-1,63) 

7 – ІІІ, 4 
1 – ІІІ, 5 

Липень – 
серпень 2020 4 ІІ, 3 8 8 - ІІ, 3 (1,62-1,65) 8 – ІІІ, 4 
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Лише у травні 2019 р. та червні 2020 р. в окремих створах індекс 
сапробності відповідав більш чистому стану вод - ІІ класу, 2 категорії 
(значення індексу сапробності 1,0 - 1,5): «дуже добрі» за станом якості вод, 
«чисті» за ступенем чистоти/забрудненості, α-олігосапробна зона. Також слід 
відзначити, що в цілому коливання індексу сапробності, навіть у межах 
однієї зони, переважно були незначні. 

У той же час, показники біомаси фітопланктону відповідали більш 
забрудненому стану вод - переважно ІІІ класу якості води, 4 і 5 категоріям: 
відповідно «задовільні» за ступенем якості вод, «слабко забруднені» за 
ступенем чистоти/забрудненості, β''-мезосапробній зоні (значення біомаси 2,1 
- 5,0 мг/дм3) та «посередні» за станом якості вод, «помірно забруднені» за 
ступенем чистоти/забрудненості, α'-мезосапробній зоні (біомаса 5,1-
10,0 мг/дм3). 

Наведені приклади свідчать про важливість урахування при оцінці 
якості води обох критеріїв – індексу сапробності та біомаси фітопланктону – 
з метою отримання більш точної оцінки якості води. 

Часто при визначенні якості води за допомогою індексу сапробності за 
фітопланктоном переважна кількість проаналізованих проб відносяться до 
однієї категорії якості вод, у той час, як за біомасою планктонних водоростей 
різниця більш виразна – як у більшості створів р. Дунай, а також при 
дослідженні водойм басейну р. Сіверський Донець та ін. 

Коли є можливість оцінки якості води лише за одним показником, а 
також для уточнення в інших випадках, доцільно використовувати уточнене 
значення категорії - КУ, запропоноване у проекті Методики екологічної 
оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями (2012 р.), п. 5.17. 
[33] Згідно з даним документом, з водоохоронної точки зору важливе 
значення, особливо при обмеженому обсязі інформації, має ступінь 
наближення значень показника (індексу сапробності, біомаси фітопланктону) 
до межі сусіднього (гіршого або більш чистого) класу або категорії.  

Для визначення може бути використана така формула: 
 

Ку = К+(AC-Kmin)/(Kmax-Kmin),     (2.11) 
 

де КУ  - уточнене значення категорії; 
К - ціле число категорії якості вод, що відповідає номеру тієї категорії, до 

якої належить абсолютна величина показника;  
АС  - абсолютна величина показника якості вод у пункті контролю;  
Кmin і Кmax - найменше і найбільше значення діапазону величин категорії 

якості вод, до якої належить абсолютна величина показника. 
Наприклад, розрахунок уточненого значення категорії якості води за 

індексом сапробності досліджених створів української ділянки р. Дунай у липні 
2019 р. має наступний вигляд. 

Значення індексу сапробності при дослідженні 12 створів р. Дунай 
коливалося у межах 1,61 - 1,76, що відповідає ІІ класу, 3 категорії якості вод з 
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границями 1,6 – 2,0 для індексу сапробності. Номер категорії якості води 
дорівнює 3.  

Для нижчого значення індексу сапробності (1,61) уточнене (дробове) 
значення категорії якості води обчислюється таким чином:  

 
КУ = 3+

6,10,2
6,161,1

−
− = 3,03      (2.12) 

 
Для вищого значення індексу сапробності (1,76) уточнене (дробове) 

значення категорії якості води обчислюється таким чином:  
 

КУ = 3+
6,10,2
6,176,1

−
− = 3,4       (2.13) 

 
Це підтверджує, що якість води за мінімальним значенням індексу 

сапробності (1,61) серед досліджених створів найбільш близька до нижньої – 
більш чистої - границі 3 категорії якості води (уточнене значення категорії – 
3,03), а у створі з максимальним значеннями індексу сапробності (1,76) та 
уточненим значенням категорії 3,4 – наближається до середини даної 
категорії, хоч в цілому ближче також до нижньої – більш чистої границі [46]. 

Слід зауважити, що значення біомаси фітопланктону у даному випадку 
також відповідали ІІ класу 3 категорії якості вод у створі з індексом сапробності 
1,61, а максимальні показники індексу сапробності (1,76 і близькі значення) 
відповідали більшому забрудненню за біомасою - ІІІ класу 4 категорії. Проте, 
пряма кореляція між динамікою даних показників спостерігається не завжди, 
що свідчить про доцільність використання кількох показників для визначення 
та уточнення класів і категорій якості води.  

Уточнене значення категорії можна використовувати при розрахунку 
інших показників. Для біомаси фітопланктону, динаміка якої у багатьох 
випадках більш виразна порівняно з індексом сапробності, розрахунки КУ також 
більш наочні. Наприклад, для липня 2019 р., коли біомаса у досліджених 
створах р. Дунай у межах ІІІ класу 4 категорії (біомаса 2,1 – 5,0 мг/дм3) 
змінювалася від 2,19 до 4,71 мг/дм3, уточнені значення категорії для 
мінімального значення дорівнюють 4,03, а для максимального - 4,9, тобто, чітко 
відстежується тенденція до більш чистої та більш забрудненої границі. 

Видове різноманіття гідробіоценозу – кількісне співвідношення 
окремих видів гідробіонтів, які входять до його складу. Серед багатьох 
індексів, які оцінюють видове різноманіття як залежність числа видів від 
співвідношення їх чисельностей, загальновизнаним і найбільш поширеним є 
універсальний інформаційний індекс різноманіття Шеннона, який для 
гідробіонтів, зокрема, фіто- і зоопланктону, розраховують як за чисельністю 
(в одиницях біт/екз), так і за біомасою (в одиницях біт/мг), що розширює 
уявлення про внесок видів у біорізноманіття дослідженої ділянки. Для 
розрахунку потрібна чисельність (біомаса) окремого виду, загальна 
чисельність (біомаса) та кількість видів. 
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Найчастіше використовується основне  вираження індексу Шеннона: 
 

,      (2.14) 
 
де р - частка і-го виду у вибірці. [47] 

Індекс Шеннона характеризує різноманіття та вирівненість 
угруповання – тобто,  чим більше в угрупованні видів і чим менше 
відрізняються їх чисельності, тим вище значення індексу Шеннона. [47] 
Деякі автори вважають, що індекс Шеннона, розрахований за біомасою, 
повніше відображає функціональні зв’язки угруповання. 

На нашу думку, індекс Шеннона, який характеризує видове 
різноманіття та його зв'язок з чисельністю й біомасою досліджених створів, 
може бути важливим додатковим показником в оцінці стану водойм, але не 
основним для визначення класів і категорій якості води. Як і інші індекси 
різноманіття, індекс Шеннона визначає головним чином ступінь 
рівномірності розподілу ознак об’єктів вибірки [47], зокрема, ступінь 
рівномірності внеску видів планктонних водоростей у формування якісного 
та кількісного складу альгофлори. 

 Згідно з багаторічними дослідженнями УКРНДІЕП фітопланктону 
української частини р. Дунай, значення індексу Шеннона, розрахованого як 
за чисельністю, так і за біомасою планктонних водоростей, свідчили про 
більш-менш рівномірний внесок видів у формування якісного та кількісного 
складу альгофлори. У більшості випадків динаміка індексу Шеннона 
співпадала з динамікою видового різноманіття, але не завжди, що 
пояснюється коливанням кількості дрібноклітинних і великоклітинних видів 
водоростей та їх внеску у чисельність і біомасу.  

Разом з індексом сапробності за Пантле-Букком і біомасою 
фітопланктону індекси різноманітності Шеннона, розраховані за чисельністю 
та біомасою, надають додаткову інформацію стосовно як стану водойми у 
період досліджень, так і у виявленні багаторічних часових тенденцій.  

За допомогою математичних методів співробітниками УКРНДІЕП було 
виконано аналіз наявності часових тенденцій альгологічних показників для 
12 створів щорічного моніторингу української частини р. Дунай від м. Рені 
до рук. Бистрий, 0 км за період 2005-2017 рр. Середньорічні значення 
альгологічних показників, усереднені по пунктах спостереження, а також 
розраховані значення часових тенденцій і рівні їх значимості наведені у 
таблиці 3.2. 

На рисунках 2.1  – 2.3 наведені графіки динаміки індексу сапробності 
за Пантле-Букком, а також індексів Шеннона, розрахованих за чисельністю 
та біомасою, за середніми значеннями по пунктах спостережень. 
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 Таблиця 2.17 - Середньорічні значення альгологічних показників, 
усереднені по пунктах спостережень, та їх часові тенденції 

Рік 
спостереження 

Альгологічні показники 

Біомаса 
фітопланктону, 

мг/дм3 

Індекс 
сапробності 

Пантле-
Букка 

Індекс 
різноманітності 

Шеннона за 
чисельністю, 

біт/екз. 

Індекс 
різноманітності 

Шеннона за 
біомасою, 

біт/мг 
2005 1,52 2,01 3,33 3,04 
2007 1,42 1,87 2,49 2,48 
2008 3,70 1,54 2,76 2,92 
2009 1,30 1,78 4,06 3,27 
2010 4,28 1,86 2,39 3,40 
2011 1,82 1,70 2,87 2,56 
2013 1,75 1,34 1,94 3,14 
2014 2,18 1,62 1,74 4,07 
2015 3,30 1,63 2,33 3,30 
2016 2,57 1,63 1,79 3,06 
2017 1,82 1,63 2,19 3,91 

Часовий тренд 0,032 -0,028 -0,119 0,070 
Рівень значу-
щості тренду 0,72 0,05 0,02 0,07 

В результаті розрахунків було зроблено висновок, що в цілому по 
українській частині дельти р. Дунай за період досліджень спостерігалося 
незначне поліпшення якості води згідно з індексом сапробності. У той же 
час, відмічалося незначне збільшення індексу різноманіття Шеннона, 
розрахованого за біомасою фітопланктону, і певне зменшення даного 
показника, розрахованого за чисельністю фітопланктону. Значущих змін 
загальної біомаси фітопланктону не спостерігалося. Середнє за період 
спостережень значення біомаси фітопланктону (2,33 мг/дм3) згідно з діючою 
в Україні екологічною класифікацією (Методика екологічної оцінки якості 
поверхневих вод (1998 р.) [48] відповідає ІІІ класу, 4 категорії якості води 
(«слабко забруднені»), а середнє значення індексу сапробності (1,7) 
відповідає ІІ класу, 3 категорії якості води («досить чисті»).  

Як видно з графіку, наведеному на рис. 2.3, значне зменшення індексу 
Шеннона за чисельністю фітопланктону спостерігалося, починаючи 
приблизно з 2013 р. Причому виявлені тенденції відмічалося вже у вхідному 
створі української частини дельти р. Дунай (пункт моніторингу вище 
м. Рені), тобто вони обумовлені факторами, що діють за межами України.  

Також у ході досліджень було встановлено, що отримані результати по 
тенденціях зміни альгологічних показників корелюють з даними аналізу 
результатів моніторингу гідрохімічних показників. Зокрема, виявлена 
тенденція до зменшення показника «індекс сапробності» корелювала з 
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тенденцією до поліпшення якості води за показниками азот амонійний, БСК5, 
азот нітритний, фосфор фосфатів. 

Аналіз часових змін чисельності й біомаси окремих відділів 
фітопланктону виявив значущі позитивні тенденції тільки для 2-х відділів: 
синьо-зелених та золотистих. Зокрема, значне підвищення чисельності та 
біомаси фітопланктону для цих відділів спостерігалося, починаючи з 2013 р., 
причому збільшення чисельності золотистих водоростей несуттєво вплинуло 
на індекс Шеннона; у цей же час зростання чисельності синьо-зелених 
призвело до істотного зменшення різноманітності за рахунок пригнічення 
представників інших відділів. Підвищення біомаси синьо-зелених і 
золотистих водоростей призвело до збільшення різноманітності за індексом 
Шеннона, розрахованим за біомасою. В останні роки зберігаються тенденції 
до зменшення індексу сапробності та індексу Шеннона за чисельністю 
фітопланктону і до зростання індексу Шеннона за біомасою фітопланктону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рисунок 2.1 – Динаміка індексу сапробності за Пантле-Букком за 
середніми значеннями по пунктах спостережень. 
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 Рисунок 2.2 – Динаміка індексу Шеннона за біомасою фітопланктону за 
середніми значеннями по пунктах спостережень 
 

 
 
 Рисунок 2.3 – Динаміка індексу Шеннона за чисельністю 
фітопланктону за середніми значеннями по пунктах спостережень 



71 

Приклад наведених досліджень показує важливість комплексного 
підходу з використанням кількох показників для отримання більш точних 
результатів. 
 
 Оцінка за вмістом хлорофілу «а» у фітопланктону та донних 
відкладах. 
 Фотосинтетичні пігменти відіграють провідну роль у процесах 
життєдіяльності рослин, роль яких, як головних перетворювачів сонячної 
енергії, первинних продуцентів органічної речовини та виробників кисню, є 
визначаючою для формування складу й властивостей середовища існування 
більшості природних екосистем, у тому числі й водних. Вміст у воді (сестоні, 
фітопланктоні) та у донних відкладах рослинних пігментів пов’язаний із 
цілим комплексом характеристик угруповань мікроводоростей: біомаса, 
видовий склад, фізіологічний стан, фотосинтетична активність, умови 
існування. Тому пігментні характеристики мікроводоростей є важливими 
інтегральними показниками екологічного стану водних екосистем.  
 За допомогою визначення хлорофілу «а» фітопланктону можна [48-53] 
оцінити продуктивність водного об’єкту, виявити розбіжності в екологічному 
стані окремих його ділянок, встановити трофність досліджених вод і рівень 
їх антропогенної евтрофікації, виокремити зони неоднорідності водосховищ 
при їх районуванні, виявити зони «цвітіння» водного об’єкту тощо.  
 Інформаційне значення пігментного фонду донних відкладів поки що 
досліджено значно гірше, ніж фітопланктону. Проте, аналіз існуючих 
результатів досліджень пігментів водоростей у донних відкладах різнотипних 
водних об’єктів [54-58], дозволяє стверджувати, що за допомогою 
пігментного аналізу можливо оцінити біомасу, динаміку видового складу та 
фізіологічної активності фітобентосу, продуктивність та трофність водного 
об’єкту, ацидіфікацію водойм, виявити зони забруднення донних відкладів, 
оцінити екологічний стан екосистеми та її еволюцію. Визначення вмісту 
рослинних пігментів у донних відкладах особливо корисно при епізодичних 
спостереженнях, оскільки відклади є більш інерційним компонентом 
гідроекосистем, ніж водне середовище [59].  
 Існують три способи інтерпретації результатів визначення пігментних 
показників і, зокрема, вмісту хлорофілу «а», при оцінюванні (біоіндикації) 
екологічного стану водних об’єктів:  
- використання класифікаційних шкал трофності;  
- обчислення індексів трофності; 
- порівняння з референційними умовами. 
 

Класифікації трофності вод за концентрацією хлорофілу «а» 
 На теперішній час запропоновано цілу низку класифікацій трофності 
вод  за вмістом хлорофілу «а», які суттєво відрізняються як за кількістю 
класів, так і за діапазонами й градаціями значень концентрацій. Це 
пояснюється тим, що різні класифікації розроблялися для водних об’єктів 
різних типів, розташованих у різних фізико-географічних зонах, кліматичних 
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поясах і регіонах світу. Зокрема, дві взаємопов’язані класифікації трофності 
поверхневих вод на основі вмісту хлорофілу «а» було запропоновано в 
Україні (табл. 2.18). 
 Таблиця 2.18 – Класифікації рівня трофності поверхневих вод за 
вмістом хлорофілу «а» у фітопланктоні, які запропоновані в Україні 

Клас I II III IV V 
Категорія 1 2 3 4 5 6 7 
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іг

от
ро

фн
і 

ол
іг

ом
ез

от
ро

фн
і 

ме
зо

тр
оф

ні
 

ме
зо

ев
тр

оф
ні

 

ев
тр

оф
ні

 

ев
по

лі
тр

оф
ні

 

по
лі

тр
оф

ні
 

гі
пе

рт
ро

фн
і 

Літературні джерела Концентрація хлорофілу «а» (мкг/дм3) у 
фітопланктоні 

Оксіюк О.П. та ін., 
1994 [62] 

<3 3–7 8–12 13–20 21–40 41–75 76–150 >15
0 

Васенко О.Г. та ін, 
2012 [33] 

<2 2–4 5–10 11–30 31–50 51–150 >15
0 

 Оцінка трофності вод за вмістом хлорофілу «а» у донних відкладах 
значно менш розроблена, ніж за його вмістом у фітопланктоні. У доступній 
літературі знайдено дві такі класифікації (табл. 2.18а). Слід також додати, 
що, як правило, класифікації вмісту домішок розроблюються для мулистих 
відкладів, бо сорбційна здатність пісків значно нижча. 
 
 Таблиця 2.18а – Класифікації поверхневих вод за вмістом хлорофілу 
«а» у донних відкладах водойм та водотоків 

Шкали 

Клас  
I II III IV V 

Трофічний статус вод 
оліготроф

ні 
мезотроф

ні евтрофні політроф
ні 

гіпертро
фні 

Літературні джерела Вміст хлорофілу «а» у донних відкладах, мкг/г с.в. 
Möller W.A.A., Scharf 
B.W., 1986 [60] 

<13 13–60 60–120 >120 

Swanson R..L, Potts J.D., 
Scanes P.R., 2017 [61] 0,1–5,0 5,01–9,99 10,0–19,99 20,0–50,0 >50,0 

 
 У цілому, перевагою підходу до оцінювання рівня трофності 
досліджуваних вод за допомогою відповідних класифікацій можна вважати 
широкий вибір шкал під умови певного регіону й типу поверхневих водних 
об’єктів, а також достатньо просту процедуру оцінювання. 
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Індекси трофічного стану вод за концентрацією хлорофілу «а» 
 Використання індексів дозволяє отримати більш диференційовану 
оцінку рівня трофності вод, особливо при розрахунку середніх рівнів із низки 
визначень, або при об’єднаній оцінці трофності за кількома параметрами, не 
тільки пігментними.  
 Зауважимо, що у новій редакції екологічної оцінки [33] також є 
можливість, за рахунок переведення рівнів трофності за вмістом хлорофілу 
«а» у відповідні категорії екологічної оцінки, отримати індекси для 
усереднення й включення у більш загальні оцінки екологічного стану вод. 
 Для оцінювання екологічного стану поверхневих вод розроблено низку 
спеціалізованих індексів трофності, які відрізняються за складом параметрів, 
методами обчислення, діапазонами оцінки, тощо. У наш час найбільш 
широко використовується запропонований Карлсоном (Carlson, 1977) індекс 
трофічного стану TSI (Trophic State Index), який включає такі показники: 
прозорість за диском Секкі, вміст загального фосфору та вміст хлорофілу 
[64]. Індекси за всіма показниками обчислюються по нелинійних функціях. 
Для концентрації хлорофілу «а» у воді (Chl, мкг/дм3) індекс (TSI(Chl)) 
розраховується [64], як: 

 
TSI(Chl) = 10*(6 -

2ln
ln68,004,2 Chl− ),     (2.15) 

 
 Варіант шкали оцінки за індексом TSI по [65] наведено у табл. 2.19. 
 Крім індекса TSI при інтерпретації результатів визначення вмісту 
хлорофілу «а» використовують індекс трофічного статусу (ІТС), 
запропонований В. В. Бульоном, 1983 [66] Шкала оцінки за цим індексом 
наведена у табл. 2.19. Індекс розраховується за формулою: 

 
ІТС=40+20lgChl     (2.16) 

 
Таблиця 2.19 – Шкали оцінки трофності вод за TSI по [68] та за ІТС по [67] 
  

Троф-
ність вод 

Оліго-
трофні 

Оліго-
мезо-

трофні 

Мезо-
трофні 

Ев-
трофні 

Ев-полі-
трофні 

Полі-
трофні 

Гіпер-
трофні 

TSI [68]  <30 30-40 41-50 51-60 61-70 71-80 >80 
ІТС [67] <30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 ≥80 

 
Використання порівняльних оцінок за концентрацією хлорофілу «а» 

 Як і щодо інших біологічних показників, для оцінювання екологічного 
стану водних об’єктів за вмістом хлорофілу «а», як у фітопланктоні, так і у 
донних відкладах, може бути використано й найбільш універсальний підхід: 
порівняння визначених величин із характерними для еталонних 
(референційних) умов [69]. На цій основі створено класифікацію (табл. 2.20) 
за індексом EQR (ecological quality ratio), тобто відношенням значень 
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показника на дослідженій ділянці (Сі) до значення того ж показника (Се), 
характерного для еталонних (референційних) умов: 
 

EQR= { Сі/Се при Сі<Се (2.17) 1/(Сі/Се) при Сі>Се 
 
 Таблиця 2.20 – Шкала оцінювання екологічного стану водних об’єктів 
за EQR по [69] 
 

Клас I II III IV V 
EQR, відхилення від еталонних 
(референційних) значень, од.-1, по [29] 

1,00–
0,83 

0,82–
0,62 

0,61–
0,41 

0,40–
0,20 <0,20 

 
Доводиться проте констатувати, що оцінка за EQR, попри те, що є 

загальноприйнятою в системах оцінювання екологічної якості компонентів 
природного довкілля у країнах ЄС, на сучасному етапі не вповні відповідає 
можливостям і задачам загальної класифікації з огляду на необхідність 
додаткового встановлення рівнів показників, які відповідають еталонним 
(референційним) умовам в Україні. 

 
 Пропозиція щодо включення до розроблюваної системи оцінки 
стану вод показників концентрації хлорофілу «а» у фітопланктоні й 
донних відкладах 
 Загальновизнана класифікація за TSI може бути переведена в одиниці 
концентрацій хлорофілу «а» (таблиця 2.21).  
 
 Таблиця 2.21 – Відповідність діапазонів концентрацій хлорофілу «а» 
діапазонам TSI  
Категорія 1 2 3 4 5 6 7 

Троф-
ність вод 

оліго-
троф-

ні 

оліго-
мезо-

трофні 

мезо-
трофні 

ев-
трофні 

евполі-
трофні 

полі-
трофні 

гіпер-
трофні 

TSI <30,0 
30,0-
40,0 

41,0-
50,0 

51,0-
60,0 

61,0-
70,0 

71,0-
80,0 >80,0 

Хлорофіл 
«а», 
мкг/дм3 <0,94 

0,94-
2,61 2,9-7,25 

8,00-
20,00 

22,30-
55,50 

62,00-
155,00 >155,0 

 
 Можна побачити, що отримані діапазони достатньо близькі до 
використаних у методиці екологічної оцінки [33], попри те, що 
виокремлюються трохи інші трофічні статуси (таблиця 2.22), що пов’язано зі 
специфікою поверхневих вод України, де доцільніше краще розрізняти 
високі рівні трофності. Величини ж попередньої шкали [62] розроблювалися 
тільки для водойм, тому, ймовірно, вони дещо вищі.  
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 Таблиця 2.22 – Порівняння шкал концентрацій хлорофілу «а»  

TSI оліго-
трофні 

олігомезо-
трофні мезотрофні ев-

трофні 
евполі-
трофні 

полі-
трофні 

гіпер-
трофні 

Хлорофіл 
«а», 
мкг/дм3 

<1 1-2,7 2,8-8 9-20 21-60 61-155 >155 

ЕІ оліготрофні мезо-
трофні 

мезоев-
трофні 

ев-
трофні 

евполі-
трофні 

полі-
трофні 

гіпер-
трофні 

Хлорофіл 
«а», 
мкг/дм3 

<2 2–4 5–10 11–30 31–50 51–150 >150 

 
 Отже, на основі перерахунку шкали TSI [68] та використання шкали з 
методики екологічної оцінки [44], можна запропонувати узагальнену шкалу. 
 Що ж до двох згаданих вище шкал оцінки трофності вод за 
концентрацією хлорофілу «а» у донних відкладах, то виходячи з досвіду 
визначення цього параметру в умовах України, можна базуватися на другій 
шкалі [61] із розрізненням додаткових градацій відповідно до категорій 
екологічної оцінки, виходячи з того, що з кореляцією R2=0,9962 діапазони 
цієї шкали вкладаються у залежність у=0,1025х3,3819, де х – індекс оцінки 
трофності, а у – значення концентрації хлорофілу «а». 
 Таким чином, на основі викладених вище міркувань, а також з огляду 
на специфіку поверхневих вод України, пропонуються наступні діапазони 
концентрацій для оцінювання екологічного стану (трофності) вод за вмістом 
хлорофілу «а» у фітопланктоні й донних відкладах (таблиця 2.23) 
 
 Таблиця 2.23а – Оцінка трофності вод за вмістом хлорофілу «а» у 
фітопланктоні й відкладах (загальний варіант) 
Клас I (1) II (2) III (3) IV (4) V (5) 
Категорія 1 2 3 4 5 6 7 

Трофність вод оліго-
трофні 

мезо-
трофні 

мезо-
евтрофні 

ев-
трофні 

евполі-
трофні 

полі-
трофні 

гіпер-
трофні 

Хлорофіл «а» 
фітопланктон
у, мкг/дм3 

<2,5 2,5–4 5–9 10–30 31–60 61–150 >150 

Хлорофіл «а» 
у донних 
відкладах*, 
мкг/г.с.в.** 

<5,0 5,0-7,0 7,1-9,9 10,0–
15,9 

16,0–
19,9 

20,0–
50,0 >50,0 

* Концентрації всіх домішок залежать від типу відкладів; ця класифікація 
застосовується тільки для мулів.  
** За повітряно-сухою вагою. 
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 Таблиця 2.23b – Оцінка трофності вод за вмістом хлорофілу «а» у 
фітопланктоні й відкладах (варіант із 5 градаціями) 
Клас 1 (I) 2 (II) 3 (III) 4 (IV)  5 (V) 
Трофність вод оліго-

трофні 
мезо-

трофні 
ев-

трофні 
полі-

трофні 
гіпер-
трофні 

Хлорофіл «а» фітопланктону, 
мкг/дм3 <2,5 2,5–9 10–60 61–150 >150 

Хлорофіл «а» у донних 
відкладах*, мкг/г.с.в.** <5,0 5,0-9,9 10,0–

19,9 20,0–50,0 >50,0 

* Концентрації всіх домішок залежать від типу відкладів; ця класифікація 
застосовується тільки для мулів.  
** За повітряно-сухою вагою. 

 
 Таблиця 2.23c – Оцінка трофності вод за вмістом хлорофілу «а» у 
фітопланктоні й відкладах (варіант із 7 градаціями) 
Категорія 1 2 3 4 5 6 7 

Трофність вод оліго-
трофні 

мезо-
трофні 

мезоев-
трофні 

ев-
трофні 

евполі-
трофні 

полі-
трофні 

гіпер-
трофні 

Хлорофіл «а» 
фітопланктону, 
мкг/дм3 

<2,5 2,5–4 5–9 10–30 31–60 61–150 >150 

Хлорофіл «а» у 
донних 
відкладах*, 
мкг/г.с.в.** 

<5,0 5,0-7,0 7,1-9,9 10,0–
15,9 

16,0–
19,9 

20,0–
50,0 >50,0 

* Концентрації всіх домішок залежать від типу відкладів; ця класифікація застосовується 
тільки для мулів.  
** За повітряно-сухою вагою. 
 
 Класи та/чи категорії, за аналогією з екологічною оцінкою, 
використовуватимуться залежно від того, чи то у загальній системі 
оцінювання розрізнятимуться 5 градацій, чи більше.  
 За аналогією з методиками екологічної оцінки [44, 57], отримані при 
усередненні великих масивів значень дробові індекси можуть позначатися 
перехідними категоріями та/чи класами за принципом, наведеним у таблиця 
2.24. 
 Таблиця 2.24 – Принцип визначення субкатегорій (від 1 до 7) та/чи 
класів (від 1 до 5) за індексами оцінки за аналогією з методиками [44, 57] 
 

Значення 
індексів 

Позначення субкатегорій 
(субкласів) 

Назва субкатегорій 
(субкласів) 

1 — 1,2 1 Перша 
1,3 — 1,4 1(2) Перша з переходом у другу 
1,5 — 1,6 1-2 Між першою та другою 
1,7 — 1,8 2(1) Друга з переходом у першу 
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1,9 — 2,2 2 Друга 
2,3 — 2,4 2(3) Друга з переходом у третю 
2,5 — 2,6 2-3 Між другою та третьою 

...................... 
4,5 — 4,6 4-5 Між четвертою та п’ятою 

4,7 — 4,8 5(4) П’ята з переходом у 
четверту 

4,9 — 5 /  
4,9-5,2 * 5 П’ята 

...................... 
6,5 — 6,6 6-7 Між шостою та сьомою 
6,7 — 6,8 7(6) Сьома з переходом у шосту 
6,9 — 7 7 Сьома 

* - у чисельнику – для 5 класів; у знаменнику – для 7 категорій. 
 
 Приклади визначення трофності по наведених шкалах за величинами 
концентрацій хлорофілу «а» у фітопланктоні та донних відкладах, 
отриманими на деяких водних об’єктах України наведені у таблиці 2.25-2.28. 
 Таблиця 2.25 – Вміст хлорофілу «а» у фітопланктоні та відкладах 
пониззя Дунаю  

Пункт 
Відстань 
до моря, 

км 

Хлорофіл 
«а», фіто-
планктон, 
мкг/дм3 

Хлорофіл 
«а», 

відклади, 
мкг/г с.в. 

Оцінка трофності 
фіто-

планктон відклади середнє 

клас кат. клас кат.. клас кат.. 
Вище м. Рені 131 9,51 5,23 3 4 2 2 2,5 3 
Ізмаїльсь-кий 
Чатал 115 

13,04 8,97 3 4 3 3 3 3,5 

Нижче м. Ізмаїл 89 7,53 5,15 2 3 2 2 2 2,5 
Вище м. Кілія 49 7,91 6,92 2 3 2 2 2 2,5 
Нижче м. Кілія 39 7,11 5,27 2 3 2 2 2 2,5 
Вище м. Вилкове 21 9,06 7,13 2 3 3 3 2,5 3 
Рук. Очаків- 
ський 17 

6,03 14,20 2 3 3 4 2,5 3,5 

Рук. Старо-
стамбульський 11 

9,13 5,25 2 3 2 2 2 2,5 

Рук. Бистрий 9 3,38 10,96 2 2 3 4 2,5 3 
Рук. Очаківський 6 6,45 17,50 2 3 3 5 2,5 4 
Рук. Старо-
стамбульський  у 
скидного каналу 
ТЕС 

4 7,22 5,26 2 3 2 2 2 2,5 

Рук. Бистрий 1 7,63 15,29 2 3 3 4 2,5 3,5 
Рук. Бистрий 0 7,72 7,37 2 3 3 3 2,5 3 
У середньому по 
акваторії* 7,89 10,30 2,2 

2 
3,1 
3 

2,5 
2-3 

2,9 
3 

2,3 
2(3) 

3,0 
3 
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* - у чисельнику – значення індексу; у знаменнику – клас чи категорія за принципом, 
вказаним у таблиці 2.24. 
 
 
 Таблиця 2.26 – Вміст хлорофілу «а» у фітопланктоні й відкладах 
водосховища – охолоджувача підігрітих вод Бурштинської ТЕС.  

Пункт 

Хлорофіл 
«а», фіто-
планктон, 
мкг/дм3 

Хлорофіл 
«а», 

відклади, 
мкг/г с.в. 

Оцінка трофності* 
фіто-

планктон відклади середнє 

клас катег. клас катег клас катег. 
У скидном каналі 
ТЕС 9,22 26,37 2 3 4 6 3 4,5 
Центр водосховища 8,60 28,22 2 3 4 6 3 4,5 
Біля водозабору ТЕС 19,48 21,70 3 5 4 6 3,5 5,5 

У середньому по 
акваторії* 12,43 25,43 2,3 

2(3) 
3,7 
4(3) 

4,0 
4 

6,0 
6 

3,2 
3 

4,8 
5(4) 

* - у чисельнику – значення індексу; у знаменнику – клас чи категорія за принципом, 
вказаним у таблиці 2.24. 

 
 

 Таблиця 2.27 – Вміст хлорофілу «а» у фітопланктоні ставка – 
охолоджувача підігрітих вод Зміївської ТЕС. 

Пункт, горизонт Хлорофіл «а», 
мкг/дм3 Клас* Категорія* 

Водоскид, поверхневий горизонт 32,35 3 5 
Водоскид, середній горизонт 20,06 3 4 
Водоскид, придонний горизонт 16,85 3 4 
Центр, поверхневий горизонт 10,72 3 4 
Центр, середній горизонт 9,45 2 3 
Центр, придонний горизонт 14,89 3 4 
Водозабор, поверхневий горизонт 17,42 3 4 
Водозабор, середній горизонт 7,49 2 3 
Водозабор, придонний горизонт 7,57 2 3 
Водоскид, у середньому 23,09 3,0 / 3 4,3 / 4(5) 
Центр, у середньому 11,69 2,7 / 3(2) 3,7 / 4(3) 
Водозабор, у середньому 10,83 2,3 / 2(3) 3,3 / 3(4) 
Поверхневий горизонт, у середньому 20,16 3,0 / 3 4,3 / 4(5) 
Середній горизонт, у середньому 12,33 2,3 / 2(3) 3,3 / 3(4) 
Придонний горизонт, у середньому 13,10 2,7 / 3(2) 3,7 / 4(3) 

У середньому 15,20 2,7 / 3(2) 3,8 / 4(3) 
* - у чисельнику – значення індексу; у знаменнику – клас чи категорія за принципом, 
вказаним у таблиці 2.24. 
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 Таблиця 2.28 – Вміст хлорофілу «а» у донних відкладах Дніпровського 
водосховища 

Пункт Хлорофіл «а», мкг/г Клас* Категорія* 
Траверз гирла р. Вільнянка 58,0 5 7 
Вільнянська затока 8,6 2 3 
Гадюча затока 6,1 2 2 
Траверз затоки Павлово-Кічкас 6,5 2 2 
Затока Павлово-Кічкас 22,8 4 6 

У середньому 20,4 3,0 / 3 4,0 / 4 
* - у чисельнику – значення індексу; у знаменнику – клас чи категорія за 
принципом, вказаним у таблиці 2.24. 
 
 Використання біологічних показників групи «рибна фауна» 
 Структурно-функціональні характеристики риб, разом з донними 
макробезхребетними та водоростями є найбільшими загальновживаними 
показниками, використання яких є особливістю програм моніторингу якості 
води в багатьох країнах світу [70]. Тому оцінка стану масивів поверхневих 
вод суші на основі досліджень іхтіоценозів є важливим напрямком. Риби є 
значним компонентом біоти водойм, і завершуючи трофічні ланцюги 
характеризують, в кінцевому підсумку, загальний потік речовини та енергії в 
екосистемах, а значить і процеси формування якості води. Тому 
характеристики стану іхтіоценозів не тільки можуть, а й повинні 
використовуватися як показники якості водного середовища у водних 
об'єктах. І якщо раніше їх дослідження не входило до переліку обов'язкових 
показників, [70], то в даний час, як показує аналіз літератури, показники 
стану іхтіоценозов використовуються все частіше. Українськими вченими ще 
на початку 90-х рр минулого століття пропонувалося використання риб, в 
числі інших груп гідробіонтів, як індикаторів сапробності природних вод 
[71]. На багатосторонній підхід з використанням структурно-функціональних 
характеристик різних груп гідробіонтів, в тому числі і риб, орієнтована і 
Водна Рамкова Директива Європейського Союзу 2000/60/ЄС [2]. 
 Переваги риб як індикаторів полягає в наступному: 
 - Відносно просте визначення, яке здебільшого можливо провести на 
місці лову. 
 - Таксономія, особливості біології та екології загалом більш відомі, ніж 
для інших груп водяних тварин. 
 - Характеризуються міграційними шляхами, що робить їх чутливими до 
фрагментації  річок. 
 - Довга тривалість життя багатьох видів робить оцінку чутливою до 
довготривалих порушень. 
 - Екологія та чутливість до порушень добре вивчені для більшості 
видів,  а їхні відповіді на різні чинники зазвичай відомі. 
 - Займають різні трофічні рівні. 
 - Населяють різноманітні біотопи та мають специфічні вимоги щодо 
останніх, тому передбачуваним чином реагують на антропогенні порушення. 
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 - Пригнічений ріст та відтворення легко оцінюються та відображають 
стрес. 
 - Риби є цінним економічним ресурсом та становлять суспільний 
інтерес. 
 Крім того, використання риб як індикаторів надає легке та інтуїтивне 
розуміння причинно-наслідкових зв'язків для всіх зацікавлених сторін, які 
знаходяться поза науковою спільнотою [72]. 
 Аналіз літератури і власні дані, отримані при дослідженнях 
структурно-функціональних характеристик іхтіоценозов в різних екологічних 
умовах [73-75], показують, що основними напрямками використання риб як 
показників екологічного стану масивів поверхневих вод можуть бути: 
 1. Вивчення видового складу і чисельності окремих видів. Виконання 
досліджень за даним напрямком дозволяє оцінити зміну іхтіоценозов за 
тривалий період часу - від кількох до десятків років. 
 2. Дослідження біологічних показників риб. Дані таких робіт 
дозволяють виявити зміни середовища проживання риб за більш короткий 
період часу - від кількох місяців до кількох років. 
 Індикатором умов середовища є інформація про таксономічне 
різноманіття  функціональних груп гідробіонтів. Так, видове й таксономічне 
розмаїття будуть мати максимальні значення для деяких середніх показників 
якості води і будуть зменшуватися в напрямку до дуже чистих, оліготрофних, 
олігосапробних і дуже брудних гіпертрофних і полісапробних вод [23]. 
 Також необхідно зазначити, що розмаїття видів риб залежить від 
багатьох гідрологічних, гідробіологічних, гідрохімічних та інших факторів. 
До найбільш важливих слід віднести такі як сила течії, глибина, прозорість, 
солоність, газовий режим, кормова база та ін. Всі вище перераховані чинники 
спричиняють вплив як безпосередньо, так і опосередковано як на конкретні 
види, так і в цілому на структуру іхтіоценозу [69]. 
 Можливо також використання певних гідробіонтів - видів-індикаторів. 
При цьому для характеристики такого виду-біоіндикатора застосовуються 
біомаркери різного рівня, які дозволяють оцінити реакції організму на дію 
несприятливих чинників. В якості таких маркерів можуть бути використані 
як біохімічні характеристики, так і морфометричні показники риб [70]. 
 Видова різноманітність риб і чисельність окремих видів є хорошими 
характеристиками екологічного стану масивів поверхневих вод. Зміна їх 
може свідчити про екологічну сукцесію. До такого висновку ще в 1995 році 
прийшов В. Н. Жукинський з співавторами при визначенні можливості 
застосування для оцінки впливу господарської діяльності на навколишнє 
середовище характеристик іхтіоценозів водних об'єктів [76].  
 Аналіз літератури показує, що під впливом антропогенної діяльності і, 
насамперед, забруднення, відбувається перебудова іхтіоценозів. При цьому 
спостерігається зниження чисельності або повне зникнення цінних, 
зростання великої кількості малоцінних і «смітних» видів риб [76-77]. 
Загальне число видів риб при цьому може навіть зрости за рахунок 
акліматизації нових для водних об'єктів видів. Як це було виявлено, 
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наприклад, на масивах поверхневих вод р. Сирдар’ї, де в 90-х роках ХХ 
сторіччя було виявлено 56 видів риб, з яких 26 були акліматизовані [78]. 
Крім антропогенної інтродукції нових видів, часто спостерігається 
інтенсивне природне розширення ареалів еврібіонтних видів риб. Наведені 
вище приклади показують, що при оцінці видового різноманіття конкретного 
регіону потрібно враховувати не тільки зникнення, але і появу нових видів 
риб. На це необхідно звернути увагу при використанні індексів видового 
різноманіття. У іншому випадку результати оцінки екологічного стану за 
видовим різноманіттям фауни риб можуть не відповідати дійсності. 
 Найбільш яскравим проявом сильного забруднення вод по відношенню 
до риб, на думку деяких авторів, є їх повна відсутність [79,80].  
 Присутність же риб у водах, які досліджуються, сама по собі не може 
бути достовірним показником благополуччя екосистеми, так як риби є 
рухливими організмами, і не відомо, чи завжди виявлена риба перебувала в 
місці її вилову. Однак при цьому не можна забувати, що зникнення (поява) 
одних і зменшення (збільшення) чисельності інших видів риб може бути 
обумовлено не тільки змінами стану водного об'єкта, але і іншими 
причинами. Наприклад, переловом (зарибленням) риб, паразитними та 
інфекційними хворобами, міграціями, зміною стану кормової бази 
(наприклад, при масовому розвитку в останні роки в багатьох водоймищах 
активного фільтратора - дрейсени) і ін. Тому такі дослідження доцільно 
проводити в комплексі з вивченням гідрохімічного, гідрологічного, 
термічного режимів даного водного об'єкта, а також вивченням основних 
екологічних груп гідробіонтів (планктон, бентос) та господарської діяльності 
як на акваторії, так і на водозбірній площі. 
 Не тільки про можливості, а й про необхідність використання 
структурних показників біологічних систем річок вказувалось ще в 2011 році. 
При цьому оцінка екологічного стану базувалася на порівнянні даних щодо 
референційного (тобто такого, що відповідає стану непорушеного водного 
об’єкта) та сучасного стану середовища [81]. 
 Проект методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за 
відповідними категоріями в якої клас та категорія якості вод поверхневих вод за 
біологічними показниками встановлювались відповідно відхилення 
структурних показників біологічних угруповань (чисельність, біомаса, число 
видів, структурні індекси та ін.) від фонових (еталонних) значень, % був 
розробленої УкрНДІЕП в 2012 році  [79]. 
 Відповідно до Порядку здійснення державного моніторингу вод, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 
р. № 758 [80], якісний і кількісний склад рибної фауни є одним з індикаторів 
екологічного стану масивів поверхневих вод. Перехід від оцінки якості води 
водних об’єктів на основі «відповідає чи не відповідає ГДК» до оцінки стану 
водних об’єктів як необхідної складової частини в процесах життєдіяльності 
людини та середовища існування водних біоресурсів передбачається Водною 
Рамковою Директивою ЄС 2000/60/ЄС [2]. 
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 Вивчення іхтіоценозів масивів поверхневих водо входить до складу 
робіт за чинною методикою. У той же час, вважаємо необхідний відзначити 
ряд недоліків, щодо використання риб: 
 1. Клас екологічного стану масиву поверхневих вод визначається за 
біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними 
показниками. Визначення класу для кожного з показників проводиться 
шляхом зіставлення його значення з граничними значеннями класів, 
встановленими у типоспецифічній класифікації.  
 Для кожного типу масиву поверхневих вод встановлюються 
референційні умови, що є початковими величинами для встановлення 
граничних значень класів і використовуються для визначення екологічного 
стану масиву поверхневих вод. 
 При цьому стан будь-якого водного об’єкта (у даний час або в  
минулому), за якого відсутні (спостерігаються в незначному обсязі) зміни 
величин гідроморфологічних, фізико-хімічних та біологічних складових 
якості, які могли б існувати за відсутності антропогенного втручання. 
Референційні умови слід представляти як величини складових екологічної 
якості для розрахунку коефіцієнтів екологічної якості та подальшої 
класифікації екологічного стану [2, 82]. 
 У той же час дані по референційному стану іхтіоценозів різних типів 
масивів поверхневих вод України до кінця не розроблені, хоча у 2012 році 
вже було встановлено 9 референційних гідробіологічних створів в басейном 
р. Тиса [83].  
 Тому вважаємо за необхідне продовження робіт по встановленню 
референційного складу і основних морфологічних показників риб основних 
типів масивів поверхневих вод в різних регіонах України. 
 2. Виявлення складу, середніх кількісних показників та вікової 
структури риб конкретного типу масивів поверхневих вод Україна 
передбачається чинною методикою. В той же час, виявлення видового складу 
риб конкретного типу масивів поверхневих вод України довга, кропітка і 
трудомістка задача. Риби - рухливі організми. Навіть за відсутності 
антропогенного впливу вони здійснюють нерестові, кормові і інші міграції. 
Якщо змінюються зовнішні умови (хімічний склад, температура, течія води) 
характер їх поведінки може змінюватися. Крім того, кожний вид риб 
характеризується пристосованістю до певних типів біотопу. При цьому різні 
водні об'єкти або ділянки великих водоймищ можуть характеризуватися 
своїм набором іхтіофауни. І для висновків про зміну іхтіоценозів необхідний 
збір матеріалів по основним (репрезентативним) водним об'єктам регіону, 
що вивчається. Тому програми досліджень повинні охоплювати основні 
біотопи водних об'єктів (їх ділянок) у різні пори року. По окремим 
(поодиноким) видам потрібно застосовувати досвід місцевого населення, 
аналіз уловів рибодобуваючих організацій та ін. 
 Для достовірної оцінки потрібно відловлювати як статевозрілих риб, 
так і молодь. Для оцінки питомої чисельності риб повинні враховуватися 
площі виловлювання, та уловистість знарядь лову. 
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 І лише проведення широкомасштабних фауністичних робіт дозволяє 
отримати повну та об'ємну інформацію про склад риб регіону на момент 
досліджень. 
 Тому, поряд з цим напрямком вважаємо за доцільне при віднесенні 
масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного стані 
використовувати морфологічні показники і дані по вмісту забруднюючих 
речовин у біомасі найбільш представницьких і тих, які відповідають 
завданням оцінки екологічного стану масивів поверхневих вод риб.  
 Експериментальними дослідженнями ще в кінці 20 століття було 
показано, що зростання риб залежить від кількості доступної їжі і різних 
абіотичних факторів. Так, підвищення вмісту у воді іонів кальцію і магнію 
при надлишку їжі прискорює ріст цьоголіток ляща [84], а накопичення Ca 
мальками коропа інтенсивніше в воді з високою його концентрацією [85]. 
Встановлено, що переважає пряме поглинання кальцію з води через зябра, не 
дивлячись на його надходження з їжею [86]. 
 Так визначення основних морфологічних показників найбільш 
поширених промислових видів риб – коропа, щукі, карася та окуня з трьох 
малих річок Тернопільської області: Серету, Стрипи та Золотої Липи показав, 
що у коропа показники повної довжини, стандартної довжини, довжини 
голови, висоти голови біля затилку, найбільшої та найменшої висоти тіла 
лінійно зменшувалися в низці річок Стрипа–Серет–Золота Липа. 
Морфометричні показники щуки дещо відрізнялися від коропа і були 
практично однаковими у представників з річок Стрипа та Золота Липа. 
Розмірні характеристики у риб із річки Серет, в цілому, були вищими на 3-8 
% від показників представників з р. Стрипа за винятком довжини голови. 
 Лінійні розміри карасів та окунів, виловлених із досліджених річок 
також різнилися. Так, найбільші розмірні показники були у риб із р. Стрипа, 
а найменші – у представників даних видів з р. Золота Липа. Дані 
характеристики в окунів та карасів з цих річок відрізнялися в середньому на 
7-17 %. 
 Враховуючи однаковий вік риб та відносно однакові трофічні умови у 
досліджуваних річках, можна припустити, що відмінності у морфометричних 
показниках спричинені різним антропогенним впливом на водотоки. При 
цьому найменш сприятливими екологічні умови є у р. Золота Липа, що 
очевидно обумовлено комплексним її забрудненням [87].   
 Багаторічні дослідження особливостей росту і метаболічних процесів 
риб у токсичному середовищі дозволили В. П. Гандзюрі дійти певних 
узагальнень і вийти на кількісний рівень оцінки якості середовища снування 
риб за показниками росту, ефективності використання аціону, спряженістю 
речовино-енергетичних процесів. 
 Забруднення екосистем впливає на метаболічні процеси риб, 
викликаючи їх розкорельованість, що призводить до значного зниження 
продуктивності [88]. Було встановлено, що за токсичного впливу має місце 
істотне зростання стандартного обміну риб, що пов’язано зі зростанням 
енерговитрат для підтримання гомеостазу та енентіостазу в токсичному 
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середовищі [89].  При цьому в практиці біопродукційних досліджень часто 
майже всі показники одержують розрахунковими методами, використовуючи 
Р/В коефіцієнти, одержані за інших умов антропогенного, і токсичного 
зокрема, впливу. Це унеможливлює одержання об’єктивної інформації щодо 
продукційних параметрів різних видів риб, беручи до уваги значні зміни у 
стані гідроекосистем  за останні десятиліття  Досліджені коливання значень 
показників росту, ефективності використання корму, інтенсивності дихання 
та спряженості метаболічних процесів риб (зокрема, енергетичного та 
фосфорного балансу) за хронічного, періодичного та інтермедітуючого 
забруднення води важкими металами. Саме за появою та амплітудою 
коливань відповідних показників можна найадекватніше діагностувати 
токсичні ефекти [89].   
 Результати досліджень О. В. Федоненко [90] з співав. свідчать, що 
фізіолого-біохімічні показники плітки (Rutilus rutilus L.) можуть бути 
індикаторами екологічного стану Самарської затоки Запорізького 
водосховища. Проведені вченими дослідження дозволили встановити, що 
причина гальмування росту плітки у Самарській затоці не пов’язана з 
харчовим фактором. Біомаса дрібних молюсків (дрейсени) та ракоподібних 
(гамариди) – основної їжі плітки у дорослому віці – в Самарській затоці в 
декілька разів вище, ніж у нижній частині водосховища. Тобто недостачі у 
кормах плітка у затоці не відчуває. Ці дослідження підтверджують, що 
тугорослість плітки викликана гідроекологічними факторами, а саме 
надмірним вмістом у воді важких металів. Інтенсивне накопичення важких 
металів в організмі плітки провокує певні порушення в процесах метаболізму 
пластичних речовин, що негативно відображається на показниках росту риб. 
 Можливість використання середніх багаторічних даних довжини чи 
маси тіла риб в області біоіндикації якості води й стану гідроекосистем 
Азовського моря була встановлена В. О. Демченко [91]. 
 Крім морфометричних показників можливо застосування оцінок рівнів 
флуктуючої асиметрії меристичних ознак риб, які були використані при 
оцінках стану лотичних гідроекосистем у межах Західного Полісся України.  
Контрольні облови риби проводились на 16 репрезентативних створах малих 
та середніх річок, що зазнають антропогенного навантаження різної 
інтенсивності. Всього було досліджено 6 видів найбільш масових 
представників іхтіофауни регіону: верховодка (Alburnus alburnus (Linnaeus, 
1758)); краснопірка (Sсаrdiпіus еrуthrорthаltus (Linnaeus, 1758)); плітка 
(Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)); карась сріблястий (Carassius auratus gibelio 
(Linnaeus, 1758)); лящ (Abramis brama (Linnaeus, 1758)); окунь річковий 
(Perka fluviatilis (Linnaeus, 1758)). Чисельність вибірок кожного виду риб 
налічувала від 19 до 31 особини.  
 У переважній більшості випадків, найвищі рівні флуктуючої асиметрії 
відмічали у плітки та верховодки. Морфологічний гомеостаз окуня та 
краснопірки був дещо кращим. Було очевидно, що різні представники 
іхтіофауни мають різну чутливість до умов середовища, тому для з’ясування 
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інтегрального стану гідроекосистеми цілком виправданим є аналіз 
стабільності розвитку декількох видів організмів [92]. 
 Морфологічні аномалії розвитку зовнішніх структур і внутрішніх 
органів в умовах істотного антропогенного навантаження були знайдені у 
аборигенного пічкура звичайного (Gobio gobio (L.), 1758) та інвазивного 
карася китайського (Carassius auratus (L.), 1758) ділянок річок Нивки та 
Горенки, які протікають територією м. Києва. 
 Результати зовнішнього обстеження вказали на наявність у окремих 
екземплярів пічкура звичайного з р. Нивки дефектів розвитку плавців 
(вкорочення одного з парних або однієї лопаті хвостового, деформація або 
подовження лопаті хвостового – у 3,5 %), бічної лінії (викривлення або 
переривання – у 1,5 %), луски (збільшений розмір, змінені форма або 
напрямок росту – у 1,4 %), очних яблук (одностороння мікроофтальмія чи 
анофтальмія – у 1,2 %) та рила (виражена асиметрія – у 0,4 %).  
 Загалом вищезазначені дефекти були виявлені у 8,0 % риб. В результаті 
дослідження внутрішніх органів у 11,5 % особин пічкура з р. Нивки також 
було виявлено асиметрію гонад, що можна розглядати як свідчення 
токсичного впливу середовища існування. При цьому у риб із умовно 
непорушеної ділянки річки виявлено лише аномалії розвитку плавців (у 1,1 
%). У карася китайського з трансформованих ділянок р. Нивки також 
відзначено дефекти розвитку плавців (відсутність чи вкорочення одного з 
парних, подовження всіх плавців, деформація лопатей хвостового плавця – у 
5,5 %), бічної лінії (подвоєння, викривлення або переривання – у 4,6 %), 
зябрових кришок (вкорочення з вигином або без такого – у 1,8 %), луски 
(збільшений розмір, змінені форма або напрямок росту – у 0,9 %), очних 
яблук (одностороння мікрофтальмія – у 0,5 %) та анального отвору 
(асиметрія – у 0,5 %). Слід відзначити екземпляр із аномальним подовженням 
всіх плавців на зразок такого у форми «комета». Загалом на досліджених 
ділянках р. Нивки було виявлено 13,7 % аномальних особин карася. 
Вищеописані аномалії слід розглядати як неспецифічні для коропових риб, і 
такі, що виникають внаслідок інкубації за неоптимальних умов. Ще одним 
підтвердженням наявності шкідливого впливу на трансформованих ділянках 
річки є виявлення у значної частки особин карася (10,0 %) вираженої 
асиметрії гонад. В той же час, подібно до пічкура звичайного, у особин 
карася китайського з умовно непорушеного водотоку виявлено лише аномалії 
будови плавців (вкорочення чи деформація – у 3,1 %).  
 Тобто, у обох досліджених видів риб відмічалась значно вища 
зустрічальність морфологічних аномалій розвитку зовнішніх структур і внут-
рішніх органів в умовах істотного антропогенного навантаження. В цілому в 
умовах антропогенного навантаження зустрічальність аномалій у карася була 
вищою на 342 %, тоді як у пічкура – на 627 %. При цьому на умовно не-
порушеній ділянці водотоку аномалії у карася зустрічались на 182 % частіше 
порівняно з пічкуром, а на трансформованих ділянках річки – на 71 %. 
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 Про можливість використання морфометричних показників для 
віднесення масиву поверхнево вод до одного з класів екологічного та 
хімічного станів свідчать і результати робіт УКРНДІЕП. 
 Так на річці Уди в Харківської області було встановлено, що від 
верхніх ділянок до гирла спостерігається зниження як видового різноманіття 
риб, так і їх чисельності, що пов'язано, на нашу думку з ростом вниз за 
течією антропогенного навантаження на річкову екосистему. 
 При цьому також зніжувалася величина індексу видового різноманіття 
за Шенноном. Крім того, при однаковій інтенсивності промислу зніжується й 
величина уловів. Це підтверджує Висновок про Посилення антропогенного 
навантаження на іхтіоценоз річки від виток до гирла. 
 На всіх вивчених ділянках річки як за кількістю видів, так і за 
чисельністю переважали риби сімейства коропових. Однак, якщо на 3 
верхніх ділянках за чисельністю домінує цінний лящ і малоцінна плотва (в 
Рогозянського водосховища - лящ і густера), то в гирловому районі 
спостерігалося переважання малоцінних плотви та окуня [97]. 
 3. Необхідність отримання дозвільних документів для досліджень стану 
іхтіофауни - її вилову. Це, у свою черга, ускладнює проведення наукових 
робіт, що негативно відображається на зборі інформації про поширення, 
чисельність та стан популяцій окремий видів риб. Тому вважаємо за доцільне 
відобразити в методиці можливість застосування при зборі іхтіологічного 
матеріалу (крім масивів поверхневих вод на заповідних територіях) 
використовувати поряд із засобами, на використання яких необхідний дозвіл 
Державного агентства рибного господарства України, деяких 
загальновизнаних знарядь відбору проб, наприклад гідробіологічного сачка. 
Можливість його використання в таких роботах підтверджують роботи в 
різних регіонах Україна [94-96].  
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 2.2 Алгоритм визначення одного із класів хімічного та 
екологічного станів 
 
 1. Визначення класу хімічного стану масиву поверхневих вод. 
 1.1 Клас хімічного стану води для окремої групи речовин 
пропонується здійснювати за формулою: 
             n 

Ik = 1 + 1/(n-m)∑ (Ci / ЕНЯi - 1),    (2.18) 
            i=1 
де Ik – індекс, якій визначає клас хімічного стану масиву поверхневих за 
певною групою хімічних речовин; Ci – середня концентрація i-тої 
забруднюючої речовини із вибраної групи за результатами вимірювань за 
певний час (мкг/дм3); ЕНЯi - концентрація i-тої речовини із групи, яка 
відповідає значенню концентрації екологічного нормативу якості 
поверхневих вод (мкг/дм3); n – кількість забруднюючих речовин у групі, за 
якою визначається клас хімічного стану масиву; m - кількість забруднюючих 
речовин у групі, для яких значення Ci < ЕНЯi. 
 1.2 Визначення класу хімічного стану масиву поверхневих вод 
пропонується здійснювати за загальним індексом класу хімічного стану за 
формулою: 

Iх = (ϛ1∙I1 + ϛ2∙I2 + ϛ3∙I3+ ϛ4∙I4) / 4,   (2.19) 
де Iх - загальний індекс класу хімічного стану поверхневих вод водного 
об’єкту; I1, I2, I3, I4 - індекси, які визначають клас хімічного стану масиву 
поверхневих вод за групами компонентів сольового складу, показників 
еколого-санітарного стану, специфічних забруднюючих речовин та 
пріоритетних речовин; ϛ1, ϛ2, ϛ3, ϛ4 –«вага» відповідного індексу, яка показує 
його важливість (пріоритетність)). 
 Хімічний стан масиву поверхневих вод класифікується як «добрий, 
якщо Iх = 1, та недосягнення доброго», якщо Iх > 1. 
 Запропоновано у класі «недосягнення доброго» в залежності від 
значення індексу Іх виділити ще чотири підкласи, а саме: «помірно поганий», 
«поганий», «дуже поганий», «екстремально поганий» таблиця. 
 
 Таблиця 2.29 – Пропозиція щодо класифікації другого класу хімічного 
стану масиву поверхневих вод в Україні та відповідні значення індексу Iх 

Класифікація 2 класу хімічного 
стану (“недосягнення доброго”) Підклас Значення  індексу 

I 
Помірно поганий 2.1 2 - 3 
Поганий 2.2 3-10 
Дуже поганий 2.3 10-50 
Екстремально поганий 2.4 > 50 

 
 2 Визначення класу екологічного стану масиву поверхневих вод.  
2.1 Визначення одного із класів екологічного стану масиву поверхневих вод 
для біологічних показників 
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 Позначимо значення k-го біологічного показника, як Zk; значення 
екологічного класу стану масиву поверхневих вод що відповідає Zk 
позначимо, як Jk. 

Якщо  Zk,i
н ≤ Zk ≤ Zki

в  , то J k = i ,   (2.20) 
де  i = 1-5 - значення екологічного класу для k-го біологічного показника;  i=1 
(I) клас – «відмінні»; i=2 (II) клас  - «добрі» ; I=3 (III) клас – «задовільні»; i=4 
(IV) клас – «погані»; i=5 (V) клас – «дуже погані»; 
Zk,i

н  - нижнє граничне значення для k-го біологічного показника, що 
відповідає i-му екологічному класу; 
Zki

в - верхнє граничне значення для k-го біологічного показника, що 
відповідає i-му екологічному класу.  
 Значення Zk,i

н  та Zki
в наведені у підрозділі 3.5 (додаток 5 до Методики). 

 Позначимо, як Iб - клас екологічного стану масиву поверхневих для 
біологічних показників. Iб може приймати значення від 1 до 5. 
 Розрахунок Iб здійснюється за формулою (середнє арифметичне 
значення від J k): 

Iб = [∑
=

N

i 1
 (J k /n ] ,      (2.21) 

де k=1, 2, .., n;  n – кількість біологічних показників за якими визначається  Iб 
;  [    ] – позначення цілої частини від  числа. 
 2.2 Визначення одного із класів екологічного стану масиву 
поверхневих вод для хімічних та фізико-хімічних показників 
 Позначимо значення k-го хімічного та фізико-хімічного  показника, як 
Сk, Jk – значення екологічного класу  стану масиву поверхневих вод, що 
відповідає значенню Сk для k-го хімічного та фізико-хімічного  показника. 

 Якщо Ck,i
н < = Ck < = Cki

в  , то    J k = i ,   (2.22) 
де  i = 1-5 – значення екологічного класу для k-го хімічного та фізико-
хімічного  показника; 
i=1 (I) клас  —  «відмінні»; i=2 (II) клас  — «добрі» ; I=3 (III) клас  — 
2задовільні»; i=4 (IV) клас  — «погані»; i=5 (V) клас   — «дуже погані»; 
Ck,i

н  - нижнє граничне значення для k-го хімічного та фізико-хімічного   
показника, що відповідає   i –му екологічному класу; 
 Cki

в - верхнє граничне значення для k-го хімічного та фізико-хімічного  
показника, що відповідає   i –му екологічному класу.  
 Значення Ck,i

н    та Cki
в наведені у підрозділі 3.6 (додаток 6 до Методики). 

 Позначимо Iх – клас екологічного стану масиву поверхневих для 
хімічних та фізико-хімічного показників. Iх може приймати значення  1 - 5. 
 Розрахунок  Iх здійснюється за формулою (максимальне значення J k ): 

Iх  = max (J1 ,  J2 , …, J k )    (2.23) 
 2.3 Визначення одного із класів екологічного стану масиву 
поверхневих вод для гідроморфологічних показників 



89 

 Позначимо значення k-го гідроморфологічного показника, як GMk та 
значення екологічного класу стану масиву поверхневих вод, що відповідає 
GMk , як Jk. 
 Jk може приймати числові значення 1 або 2. Jk = 1 відповідає 
«відмінному» гідроморфологічного стану за показником GMk. Jk = 2 відповідає 
«доброму» гідроморфологічного стану за показником GMk. Позначимо Iгм – 
клас екологічного стану масиву поверхневих для гідроморфологічних  
показників. Iгм може приймати значення від 1 до 2. 
 Розрахунок  Iгм здійснюється за формулою  : 

Iгм = max (J1 ,  J2 , …, J k )    (2.22) 
 2.4 Визначення класу екологічного стану масиву поверхневих вод для 
біологічних, хімічних та фізико-хімічних і гідроморфологічних показників. 
 Позначимо Iе – клас екологічного стану масиву поверхневих для 
хімічних та фізико-хімічного показників. Iе  може приймати значення 1 - 5. 
 Розрахунок  Iе  здійснюється за формулою : 

Iе = max (Iб ,  Iх ,  Iгм  )     (2.23) 
 Якщо Iе = 1, то клас екологічного стану є «відмінний»; Iе = 2 – клас 
екологічного стану є «добрий»; Iе =3 – клас екологічного стану є 
«задовільний»; Iе =4 - клас екологічного стану є «поганий»; Iе =5 -  клас 
екологічного стану є «дуже поганий». 
 Нижче наведено приклад визначення екологічного стану за 
біологічними показниками (таблиця 2.30). 
 Таблиця 2.30 – Значення біологічних показників у воді масиву 
поверхневих вод. 

№ 
з/п Показник Одиниця 

виміру, 
Значення 
показника 

Клас екологічного 
стану, який відповідає 
значенню показника 

1 Хлорофіл А  мгк /дм3 3,5 3 
2 Біомаса фітопланктону мг /дм3 2,0 3 
3 Первинна продукція мг О2/дм3 3,0 4 
4 Біотичний індекс TBI бал 3,0 5 
5 Бельгійський біотичний 

індекс BBI 
бал 5,0 4 

6 Трофічний діатомовий 
індекс TDI 

бал 2,5 3 

 Розрахунок класу екологічного стану масиву поверхневих для 
біологічних показників визначається за формулою (2.21): 

Iб  = [( 3 + 3 +  4 + 5 + 4 + 3)/ 6 ]= [ 15/ 6 ] = [ 2,5 ]= 2 
 Тестування методики на реальних масивах поверхневих вод. 
 Для тестування методики у частині оцінки хімічного стану масивів 
поверхневих вод були використані, головним чином, дані спостережень 
якості води лабораторіями Держводагентства України (ДВА) за 2019 р. 
Додатково використовувалися дані Державної служби надзвичайних ситуацій 
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(ДСНС). У відкритому доступу на офіційному сайті Держводагентства [34] 
представлена інформація про 15 показників якості води, перелік яких 
наведено у таблиці 2.31. 
 Таблиця 2.31 - Показники якості води, що контролюються 
лабораторіями Держводагентства 

№ 
з/п Показники, що контролюються Одиниця вимірювання 

1 Азот загальний мг/дмз 
2 Завислі речовини мг/дмз 
3 Розчинений кисень мгО2/ дмз 
4 БСК-5 мгО2/дмз 
5 ХСК мгО/дмз 
6 ПО мгО/дмз 
7 Азот амонійний мг/дмз 
8 Нітрити мг/дмз 
9 Нітрати мг/дмз 
10 Фосфати мг/дмз 
11 Хлориди мг/дмз 
12 Сульфати мг/дмз 
13 СПАР мг/дмз 

 Пестициди  
14 Атразин мкг/дм3 
15 Симазин мкг/дм3 

 Слід відзначити, що з наведених в таблицях показників тільки 2 
показника входять до переліку пріоритетних речовин: атразин і симазин. 
 Результати вимірювань показників якості води лабораторіями ДСНС 
накопичуються у базі даних (БД) Центральної геофізичної обсерваторії 
(ЦГО) ім. Бориса Срезневського [35]. Кількість показників, що виміряють 
всіма пунктами, складає 38. Перелік показників, що контролюються наведено 
у таблиці 2.32. 
 Таблиця 2.32 – Показники якості води річок, контрольовані 
лабораторіями ДСНС 

№ 
з/п Показники, що контролюються Одиниця вимірювання 

1.  Температура води °С 
2.  рН   
3.  Прозорість см 
4.  Завислі речовини мг/дмз 
5.  Розчинений кисень мгО2/ дмз 
6.  БСК5 мгО2/дмз 
7.  ПО мгО/дмз 
8.  ХСК мгО/дмз 
9.  Азот амонійний мг/дмз 

10.  Азот нітритний мг/дмз 
11.  Азот нітратний мг/дмз 
12.  Фосфор фосфатів мг/дмз 
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13.  Фосфор загальний мг/дмз 
14.  Хлориди мг/дмз 
15.  Сульфати мг/дмз 
16.  Гідрокарбонати мг/дмз 
17.  Кальцій мг/дмз 
18.  Магній мг/дмз 
19.  Na + K мг/дмз 
20.  Кремній мг/дмз 
21.  Жорсткість мг-экв/дмз 
22.  Лужність мг-экв/дмз 
23.  Нафтопродукти мг/дмз 
24.  СПАР мг/дмз 
25.  Феноли мг/дмз 
26.  Двоокис  вуглецю мг/дмз 
27.  Залізо мг/дм3 
28.  Мідь   мг/дм3 
29.  Марганець мг/дм3 
30.  Цинк мг/дм3 
31.  Хром+6 мг/дм3 

 Пестициди мг/дм3 
32.  Альфа    ГХЦГ мг/дм3 
33.  Бета   ГХЦГ мг/дм3 
34.  Гама   ГХЦГ мг/дм3 
35.  ДДЕ мг/дм3 
36.  ДДД мг/дм3 
37.  ДДТ мг/дм3 
38.  ГХБ мг/дм3 

 Лабораторії ДВА виконують вимірювання показників якості річкової 
води переважно щоквартально; лабораторії ДСНС – щомісячно. Для 
тестування методики були використані середньорічні значення показників 
якості води. Для показників, що вимірювалися лабораторіями ДВА 
середньорічні значення показників розраховувалися за даними поточних 
вимірювань, що наведені в [34]. Для показників, що вимірювалися 
лабораторіями ДСНС середньорічні значення показників були узяті з 
екологічних паспортів регіонів України [36]. 
 Служби ДВА в 2019 р. здійснювали моніторинг якості поверхневих вод 
у 217-ти створах (або пунктах) спостережень. З них пестициди атразин і 
симазин вимірювалися тільки у 96-ти пунктах. Тому визначити хімічний стан 
масивів поверхневих вод за даними моніторингу ДВА, базуючись на чинній 
методиці [5], вдалося лише для 44% пунктів спостережень (рис. 2.4). При 
цьому майже на усіх пунктах, де можна було визначити хімічний стан, він 
був визначений як «добрий». Хімічний стан визначався як «недосягнення 
доброго» лише для 8-мі пунктів спостережень. При застосуванні методики, 
що пропонується в даному звіті, хімічний стан масивів поверхневих вод було 
визначено для всіх пунктів спостережень (рис. 2.5). При цьому хімічний стан 
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визначався як «недосягнення доброго» для 99-ти пунктів спостережень. З них 
для 82-х пунктів хімічний стан визначався як «помірно поганий»; для 11-ти 
пунктів – як «поганий» і для 6-ти  пунктів – як «дуже поганий». 
 Для тестування методики у частині оцінки екологічного стану масивів 
поверхневих вод були використані дані експедиційних досліджень 
УКРНДІЕП, проведених у 2019 р. в дельті р. Дунай. Альгологічні 
дослідження включали виміру чисельності й біомаси клітин фітопланктону 
таких 8-мі відділів: 

Cyanophyta – Синьо-зелені, Dinoptyta – Динофітові, Cryptophyta – 
Криптофітові, Chrysophyta – Золотаві, Xanthophyta – Жовто-зелені, 
Bacillariophyta – Діатомові, Euglenophyta – Евгленові, Chlorophyta – Зелені. 

 Регулярні спостереження проводилися на 11-ти пунктах моніторингу, 
наведених у таблиці 2.33. 
 Таблиця 2.33 – Розташування пунктів регулярних альгологічних 
досліджень 

Код пункту 
моніторингу Місця розташування пункту моніторингу Відстань від 

устя 
R01 Дунай – вище Рени 71 миля 
R06 рук. Килийский – Ізмаїл, 1 км нижче 89,9 км 
R07 рук. Килийский – Килия, 4 км вище 49 км 
R09 рук. Килийский – Килия, 13 км нижче 32 км 
R10 рук. Килийский – Вилкове, 1 км вище 21 км 
R11 рук. Очаковский - Вилкове, 1 км нижче 17 км 
R12 рук Старостамбульский  – вище р.Швидкий 11 км 

R13/1 рук. Швидкий 1,0 км 
R13/0 рук. Швидкий 0 км 
R14 рук. Очаковский 6 км 
R15 рук. Старостамбульский - гирло 0 км 

 Дослідження проводилися 3 рази у рік: у квітні, серпні й  листопаді. 
Добір і обробка проб здійснювалися відповідно загальноприйнятим 
гідробіологічним методикам [37-43]. За результатами вимірів для кожного 
місяця розраховувалися 5 показників: загальна чисельність і загальна біомаса 
фітопланктону, індекс сапробності, індекси різноманітності Шеннона за 
чисельністю і за біомасою фітопланктону. Для кожного з розрахованих 
показників визначалися середньорічні значення, які наведені у таблиці 2.34. 
 Таблиця 2.34 – Середньорічні значення альгологічних показників 

Код 
пункту 
моніто-
рингу 

Біомаса фіто-
планктону, 

мг/дм3 

Індекс 
сапробності за 
Пантле-Букком 

Індекси різноманітності Шенннона 

за чисельністю, 
біт/екз 

за біомасою, 
біт/мг 

R01 2,58 1,57 2,03 3,43 
R06 2,15 1,51 2,65 3,45 
R07 4,39 1,60 2,26 3,57 
R08 4,10 1,67 2,58 3,36 
R10 2,77 1,66 2,27 3,61 
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R11 5,20 1,59 1,77 3,21 
R14 3,40 1,62 2,34 3,19 
R12 4,95 1,58 2,42 3,36 

R12/1 4,42 1,64 2,49 3,29 
R13/ 9 3,10 1,66 2,80 3,63 
R13/ 1 5,77 1,64 2,36 3,47 
R13/0 4,45 1,66 2,80 3,47 

 В пунктах моніторингу R01 і R06 додатково були проведені 
вимірювання вмісту хлорофілу-А у фітопланктоні та у донних відкладах. 
Результати цих вимірювань наведені у таблиці 2.35. 
 Таблиця 2.35 – Середньорічний вміст хлорофілу-А у фітопланктоні та у 
донних відкладах 

Код пункту 
моніторингу 

Вміст хлорофілу-А у 
фітопланктоні, мкг/дм3 

Вміст хлорофілу-А у донних 
відкладах, мкг/г (св) 

R01 2,45 4,4 
R06 3,4 15,0 

 Результати визначення екологічного стану в різних пунктах 
моніторингу за окремими біологічними показниками наведені у таблиці 2.36. 
 Таблиця 2.36 – Результати визначення екологічного стану в різних 
пунктах моніторингу за окремими біологічними показниками 

Код 
пункту 
моніто-
рингу 

Класи екологічного стану за окремими біологічними показниками 
біомаса 

фіто-
планк-
тону 

індекс 
сапробності 

Пантле-
Букка 

індекс Шеннона 
за чисельністю 
фітопланктону 

вміст хло-
рофілу-А у 
фітопланк-

тоні 

вміст 
хлорофілу-А у 

донних 
відкладах 

R01 3 2 2 2 1 
R06 3 2 2 2 3 
R07 3 2 2 – – 
R08 3 2 2 – – 
R10 3 2 2 – – 
R11 3 2 3 – – 
R14 3 2 2 – – 
R12 3 2 2 – – 

R12/1 3 2 2 – – 
R13/ 9 3 2 1 – – 
R13/ 1 3 2 2 – – 
R13/0 3 2 1 – – 
 Для визначення екологічного стану за окремими гідрофізичними і 
гідрохімічними показниками були використані результаті спостережень 
якості води Дунайською ГМО, які наведені у табл. 2.37 - 2.39. 
 Таблиця 2.37 – Результати вимірювання гідрофізичних і гідрохімічних 
показників з блоку трофо-сапробіологічних критеріїв 

Показники Одиниці виміру Пункти моніторингу 
R01 R06 R07 R09 R10 R13/1 

рН  7,9 7,9 7,92 7,93 7,94 7,88 
Прозорість См 10 11,92 12,25 11,42 11,91  
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Завислі речовини мг/дмз 49 30,23 23,55 30,55 34,8  Розчин. кисень мгО2/ дмз 9,6 9,02 9,31 9,25 8,91 9,28 
БСК-5 мгО2/дмз 2,01 2,23 2,18 2,34 2,24  ПО мг/дмз 3,67 3,71 3,66 3,72 3,64  ХСК мг/дмз 18,13 18,73 18,72 19,73 19,3  Азот амонійний мг/дмз 0,083 0,1 0,12 0,12 0,14 0,15 
Азот нітритний мг/дмз 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Азот нітратний мг/дмз 1,18 1,05 1,07 1,02 1,07 1,04 
Фосфор фосфатів мг/дмз 0,046 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Фосфор загальний мг/дмз 0,11 0,1 0,1 0,11 0,11 0,11 

  Таблиця 2.38 – Результати вимірювання гідрохімічних показників 
з блоку вмісту специфічних речовин  

Показники Одиниці 
виміру 

Пункти моніторингу 
R01 R06 R07 R09 R10 R13/1 

Феноли мг/дмз 0,00 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 
Залізо мг/дм3 0,18      Мідь мкг/дм3 7,40      СПАР мг/дм3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Нафтопродукти мг/дм3 0 0,01 0 0 0 0,01 

 Таблиця 2.39 – Результати вимірювання гідрохімічних показників з 
блоку сольового складу  

Показники Одиниці 
виміру 

Пункти моніторингу 
R01 R06 R07 R09 R10 R13/1 

Хлориди мг/дмз 33,00 33,57 34,01 33,10 31,49 76,25 
Сульфати мг/дмз 37,10 30,05 30,88 29,27 29,84 38,05 

 Результати визначення екологічного стану в різних пунктах 
моніторингу за окремими гідрофізичними і гідрохімічними показниками 
наведені у табл. 2.40 - 2.42. 
 Таблиця 2.40 - Результати визначення екологічного стану в різних 
пунктах моніторингу за окремими гідрофізичними і гідрохімічними 
показниками з блоку трофо-сапробіологічних критеріїв 

Показники та їх класи Пункти моніторингу 
R01 R06 R07 R09 R10 R13/1 

рН 

К
ла

си
 е

ко
ло

гі
чн

ог
о 

ст
ан

у 
за

 
ок

ре
ми

ми
  п

ок
аз

ни
ка

ми
 

2 2 2 2 2 2 
Прозорість 5 5 5 5 5 – 
Завислі речовини 3 3 3 3 3  Розчин. кисень 1 1 1 1 1 1 
БСК-5 2 3 3 3 3  ПО 2 2 2 2 2  ХСК 2 2 2 2 2  Азот амонійний 1 2 2 2 2 2 
Азот нітритний 3 3 3 3 3 3 
Азот нітратний 4 4 4 4 4 4 
Фосфор фосфатів 2 2 2 2 2 2 
Фосфор загальний 3 3 3 3 3 3 
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 Таблиця 2.41 - Результати визначення екологічного стану в різних 
пунктах моніторингу за окремими гідрохімічними показниками з блоку 
вмісту специфічних речовин 

Показники та їх класи Пункти моніторингу 
R01 R06 R07 R09 R10 R13/1 

Феноли 

К
ла

си
 

ек
ол

ог
іч

но
го

 
ст

ан
у 

1 3 3 3 3 2 
Залізо 1      Мідь 3      СПАР 2 2 2 2 2 2 
Нафтопродукти 1 2 1 1 1 2 

 Таблиця 2.42 - Результати визначення екологічного стану в різних 
пунктах моніторингу за окремими гідрохімічними показниками з блоку 
сольового складу 

Показники та їх класи Пункти моніторингу 
R01 R06 R07 R09 R10 R13/1 

Хлориди Класи екологічного 
стану 

2 2 2 2 2 3 
Сульфати 2 2 2 2 2 2 

 На окремих пунктах моніторингу, де здійснювалися гідробіологічні 
досліджування, перевищення рибогосподарських ГДК спостерігалося тільки 
за показниками феноли, залізо та хром6+. 
 Середньорічні значення цих показників і результати визначення 
хімічного стану поверхневих вод наведені у табл. 2.43. 
 Таблиця 2.43 – Результати визначення хімічного стану в різних пунктах 
моніторингу 
Показники СПАР Феноли Залізо Хром6+ Індекс 

хімічного 
стану 

Клас хімічного 
стану (підклас) Одиниці 

виміру мг/дмз мг/дмз мг/дм3 мкг/дмз 

R01 0,02 0,0016 0,18 3,00 2,1 
недосягнення 

доброго (помір-
но поганий) 

R06 0,02 0,0020  3,00 2,0 
недосягнення 

доброго (помір-
но поганий) 

R07 0,02 0,0020  2,75 1,9 
недосягнення 

доброго (помір-
но поганий) 

R09 0,02 0,0020  2,45 1,8 
недосягнення 

доброго (помір-
но поганий) 

R10 0,02 0,0020  1,55 1,5 
недосягнення 

доброго (помір-
но поганий) 

R13/1 0,02 0,0010   1,0 добрий 
ГДК 0,3 0,001 0,1 1   
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Оцінка хімічного масиву поверхневих вод за чинною Методикою [5]. 
 

 
 Рисунок 2.4 - Оцінка хімічного масиву поверхневих вод за чинною 
Методикою [5] 
 
 Оцінка хімічного масиву поверхневих вод за розробленою методикою 
 

 
 
 Рисунок 2.5 - Оцінка хімічного масиву поверхневих вод за 
розробленою методикою 
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3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУ МЕТОДИКИ ВІДНЕСЕННЯ МАСИВУ 
ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ДО ОДНОГО З КЛАСІВ ЙОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ТА 

ХІМІЧНОГО СТАНІВ  
 

I. Загальні положення 
 1. Ця Методика визначає підстави та порядок класифікації масивів 
поверхневих вод відповідно до їх екологічного та хімічного станів. Методика 
є основою для складання програм та аналізу даних спостережень на масивах 
поверхневих вод, характеристики якості поверхневих вод з екологічних пози-
цій, оцінки умов відтворення водних ресурсів і одержання інформації про еко-
логічний стан водних об'єктів.  
 2. Масиви поверхневих вод визначаються згідно з методикою визна-
чення масивів поверхневих  вод. 
 3. Для кожного типу масиву поверхневих вод встановлюється його стан 
згідно з цією Методикою. 
 4. Методологічною основою оцінки загального стану поверхневих вод є 
сумісне використання двох підходів: того, що ґрунтується на використанні 
встановлених критеріїв, і того, що використовує порівняння характеристик, які 
досліджуються, з еталонними показниками відповідного типу водного об’єкта. 
 5. Стратегічною екологічною ціллю відтворення якості масивів 
поверхневих вод є досягнення/підтримання «доброго» стану всіма масивами 
поверхневих вод. 
 6. Стан масиву поверхневих вод «добрий» визначається його екологіч-
ним станом «добрий» та хімічним станом «добрий».  
 7. Віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного 
та хімічного станів масиву поверхневих вод здійснюється для кожного 
масиву поверхневих вод окремо і включає таке: 
   - аналіз зміни в часі показників, що визначають стан масиву поверхневих 
вод; 
   - графічну або статистичну обробку даних моніторингу; 
   - визначення тенденцій у зміні стану масиву поверхневих вод; 
   - оцінку довгострокових змін референційних умов (умов, що відображають 
стан довкілля за відсутності або за мінімального антропогенного впливу) і 
змін, викликаних антропогенним впливом; 
   - оцінку основних антропогенних впливів на стан масиву поверхневих вод; 
оцінку водокористування. 
 8. Ця методика є основою для оцінки впливу людської діяльності на 
навколишнє природне середовище (ОВНС), визначення певних водоохоронних 
регламентів і застережень (стосовно кожного водного об'єкта окремо), для пла-
нування та здійснення водоохоронних заходів й оцінки їх ефективності. 
 9. Ця методика є базою для встановлення екологічних нормативів якості 
вод для окремих водних об'єктів та їх частин, груп водних об'єктів та басейнів 
річок. Вона є також основою для визначення та управління екологічним ризи-
ком антропогенного навантаження на об’єкти довкілля. 
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II.  Основні терміни, визначення  
 Біоіндикатор — група особин одного виду або біотичне угруповання, за 
наявністю, станом чи поведінкою яких судять про зміни у середовищі їх меш-
кання, в тому числі про присутність і концентрацію забруднюючих речовин. 
 Біологічна індикація якості поверхневих вод — це визначення екологіч-
ного стану вод на основі реакції живих організмів та їх угруповань (біоіндика-
торів) на антропогенне навантаження, що зазнає водна екосистема.   
 Біологічне тестування води — оцінка якості води за реакціями водних 
організмів (тест-об'єктів) на вміст уводі отруйних для них речовин.  
 Індекс якості вод — узагальнена числова оцінка якості вод за сукупністю 
показників, котра визначається відповідно до класів і категорій якості вод. Роз-
різняють індекси за окремими групами показників, блокові індекси та інтегра-
льний (комплексний) екологічний індекс. 
 Класи і категорії якості вод — рівень якості вод, встановлений за інтерва-
лами числових значень показників їх складу і властивостей. 
 Критерії якості вод екологічні — критерії, за якими поверхневі води 
оцінюються та класифікуються як гідроекосистеми, з урахуванням особливос-
тей їх функціонування та відтворення водних ресурсів при мінімальному ан-
тропогенному впливі. На основі елементарних та узагальнюючих критеріїв ви-
значаються класи, категорії та індекси якості вод, сапробність, трофність та 
токсобність вод, котрі відображають екологічний стан водних екосистем.  
 Референційні (еталонні) умови — умови, що створюються в екосистемах, 
які перебувають у природному або неістотно порушеному стані. Такий стан ви-
значається, як стан будь-якого водного об’єкта (на цей час або в минулому), за 
якого відсутні (спостерігаються в незначному обсязі) зміни величин гідромор-
фологічних, фізико-хімічних та біологічних складових якості, які могли б існу-
вати за відсутності антропогенного втручання.  
 Стан водного об’єкта (поверхневих вод) екологічний — категорія, що 
характеризує водний об’єкт відносно властивостей абіотичних і біотичних 
складових водного середовища, донних відкладів та інших компонентів гідро-
екосистем. 
 Тест-об’єкти — спеціально підготовлені у стандартних умовах біологічні 
об’єкти різного рівня організації (групи організмів, культури клітин тощо), які 
мають високу чутливість до дії токсичних речовин і за реакцією яких роблять 
висновки про присутність останніх у тестовому чи природному середовищі. 
 Формалізація екологічної оцінки якості вод — переведення словесного 
(вербального) опису системи показників, критеріїв, способів і процедури еколо-
гічної оцінки якості вод на математичну мову.  
 Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі 
України. 
 

III. Визначення екологічного стану масиву поверхневих вод 
 1. Визначення екологічного стану масиву поверхневих вод ґрунтується 
на використанні комплексу біотичних і абіотичних компонентів, властивих 
водним екосистемам. 
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 2. Визначення екологічного стану масиву поверхневих вод здійсню-
ється за біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними 
показниками, які узагальнено характеризують стан. 
 3. Перелік біологічних, гідроморфологічних, хімічних та фізико-хіміч-
них показників для визначення екологічного стану масиву поверхневих вод 
наведено у додатку 1 до цієї Методики. 
 4. До групи біологічних показників входять: гідробіологічні, біохімічні, 
бактеріологічні та токсикологічні характеристики.  
 Група фізико-хімічних та хімічних показників включає загальні показ-
ники хімічного складу та властивостей поверхневих вод, які характеризують 
звичайні, властиві водним екосистемам інгредієнти, концентрація яких може 
змінюватись під впливом антропогенних чинників, а також показники забруд-
нюючих речовин токсичної та радіаційної дії, що найбільш поширені у поверх-
невих водах України і впливають на функціонування біоценозів.  
 Крім того, екологічний стан масиву поверхневих вод оцінюється за 
допомогою показників порушення гідроморфологічних параметрів водних 
об’єктів.  
 5. Для кожного типу масиву поверхневих вод встановлюються 
референційні умови, що є початковими величинами для встановлення гра-
ничних значень класів і використовуються для визначення екологічного 
стану масиву поверхневих вод. 
 6. Для класифікації екологічного стану масиву поверхневих вод 
використовуються п’ять класів. Для графічного відображення кожен з класів 
екологічного стану масиву поверхневих вод позначається відповідним 
кольором: 
   I клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «відмінний», 
позначається синім кольором; 
   II клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «добрий», по-
значається зеленим кольором; 
   III клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «задовіль-
ний», позначається жовтим кольором; 
   IV клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «поганий», 
позначається помаранчевим кольором; 
   V клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «дуже пога-
ний», позначається червоним кольором. 
 7. Критерії віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 
екологічного стану наведено у додатку 2 до цієї Методики. 
 8. Характеристику класів екологічного стану за біологічними, 
гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками наведено 
у додатку 3 до цієї Методики. 
9. Класифікація екологічного стану розробляється для кожного типу масиву 
поверхневих вод окремо, тобто є типоспецифічною. Типоспецифічна класи-
фікація розробляється для біологічних, гідроморфологічних, хімічних та фі-
зико-хімічних показників. Під час розроблення типоспецифічної класифікації 
на основі екологічного нормативу якості води встановлюються граничні зна-
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чення для класів екологічного стану масиву поверхневих вод: для біологіч-
них та для хімічних і фізико-хімічних показників - для п’яти класів, що від-
повідають екологічним станам «відмінний», «добрий», «задовільний», «пога-
ний» та «дуже поганий»; для гідроморфологічних показників - для двох кла-
сів, що відповідають  екологічним станам «відмінний», «добрий».  
 

IV. Порядок визначення екологічного стану масиву поверхневих вод і 
способи подання її результатів 

 1. Для досягнення об’єктивності та достовірності оцінки екологічного 
стану водних об’єктів необхідно використовувати комплекс гідроморфологіч-
них, біологічних, фізико-хімічних, хімічних та токсикологічних показників. 
 2. Алгоритм визначення екологічного стану масиву поверхневих вод 
наведено у додатку 4 до цієї Методики.  
 3. Клас екологічного стану масиву поверхневих вод визначається за 
біологічними, гідроморфологічними, хімічними і фізико-хімічними показни-
ками. Визначення класу для кожного показника проводиться шляхом зістав-
лення його значення з граничними значеннями класів, встановленими у типо-
специфічній класифікації, або з показниками, наведеними в додатках 5 – 7. 
 4. Оцінка екологічного стану поверхневих вод за біологічними показни-
ками повинна базуватися перш за все на дослідженні фітопланктону, фітобен-
тосу, зообентосу, макрофітів та іхтіофауни. Важливе значення мають також 
бактеріологічні характеристики та результати біотестування. 
 5. Клас екологічного стану масиву поверхневих вод за біологічними по-
казниками визначається за найгіршим показником. Кожен з показників може 
бути охарактеризований одним чи декількома індикаторами, які вибираються 
для кожного типу масиву поверхневих вод окремо. Наприклад, показник 
«склад і кількісні показники водної флори» може бути кількісно описаний як 
числом видів, так і числом таксонів вищого рангу, чисельністю та/або біома-
сою водоростей (прямою або через показник «хлорофіл a») чи інтегрованим 
індикатором - інформаційним індексом Шеннона. Під час класифікації бе-
реться до уваги не найгірше значення окремого індикатора, а осереднене 
значення класу всіх використаних індикаторів у межах показника. 
 6. Екологічна оцінка якості поверхневих вод за фізико-хімічними та хіміч-
ними характеристиками повинна обов'язково включати всі три блоки оцінок: за 
показниками сольового складу (додатки 6.1–6.3), за хімічними трофо-сапробіо-
логічними показниками (додатки 6.4 ), за показниками вмісту специфічних 
речовин токсичної та радіаційної дії (додаток 6.5 ). Результати подаються у 
вигляді єдиної оцінки, котра ґрунтується на заключних висновках за трьома 
групами вказаних класифікацій. 
 7. Клас екологічного стану масиву поверхневих вод за гідроморфо-
логічними показниками визначається за найгіршим показником. 
 8. Клас екологічного стану масиву поверхневих вод за хімічними та 
фізико-хімічними показниками визначається за найгіршим показником. 
 9. Визначення екологічного стану масиву поверхневих вод отримується 
шляхом комбінування результатів визначення класів екологічного стану для 
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біологічних, гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників 
згідно з додатком 8 до цієї Методики. 
 10. Послідовність дій щодо виконання оцінки екологічного стану 
поверхневих вод передбачає: 
   – визначення екорегіону та типу водного об’єкта. Згідно з Водною Рамковою 
Директивою ЄС 2000/60/ЕС розрізняють такі типи вод: ріка, озеро, прибережні, 
перехідні води, істотно змінені або штучно створені водні об’єкти; 
   – оцінка специфіки поверхневих вод на основі систем типізації водних 
об’єктів відповідного типу; 
   – виділення основних типів біотопів у водному об’єкті;  
   – аналіз порушення гідроморфологічних характеристик, притаманних вод-
ному об’єкту чи його частині (згідно з Водною Рамковою Директивою ЄС 
2000/60/ЕС та стандартом ЕN 14614:2004/OP); 
   – визначення еталонних умов та еталонного стану біотичних компонентів во-
дного об’єкта (згідно з Водною Рамковою Директивою ЄС 2000/60/ЕС та 
іншими керівними документами ЄС у цій галузі);  
   – порівняння значень досліджених показників якості поверхневих вод 
з відповідними показниками в еталонних (референційних) умовах та значен-
нями, які наведені в екологічній класифікації (додатки 5, 6.1- 6.5 ). 
 11. Виконання екологічної оцінки може здійснюватися за скороченим та 
розширеним переліком показників. Скорочений перелік передбачає викорис-
тання лише обов’язкового мінімуму інформації за показниками, що постійно 
визначаються на державній мережі моніторингу поверхневих вод України. Ви-
користання розширеного переліку показників доцільне за необхідності більш 
детальної оцінки якості вод, наприклад, при встановленні еталонних створів, 
проведенні фонового моніторингу, аналізу наслідків надзвичайних ситуацій, ін.  
 12. Показники, що включені до розширеного переліку, є найбільш пер-
спективними щодо вдосконалення програми режимних спостережень на водних 
об’єктах країни, особливо для оцінки стану транскордонних поверхневих вод. 
 13. Екологічна оцінка якості води певного водного об’єкта може бути 
орієнтовною і ґрунтовною. Орієнтовна екологічна оцінка є необхідною 
з розвідувальною (рекогносцирувальною) метою для формування попередніх, 
орієнтовних висновків і рішень. Ґрунтовна узагальнююча оцінка необхідна для 
переконливих, відповідальних висновків і рішень.  
 14. Орієнтовна екологічна оцінка виконується на основі разових вимірів 
окремих показників якості води, котрі найточніше характеризують екологічний 
стан водного об’єкта (чи його ділянки) і відповідну цьому станові якість води 
(мінералізація, вміст розчиненого кисню, БСК5, концентрація біогенних елеме-
нтів, пріоритетних важких металів та органічних забруднюючих речовин тощо). 
Разові значення окремих показників якості води зіставляються з відповідними 
критеріями якості води, представленими в таблицях системи екологічної кла-
сифікації (додатки 5, 6.1 – 6.5). На підставі такого зіставлення визначаються 
категорії і класи якості води за окремими показниками, відібраними для разо-
вого виміру. Об’єднання результатів разових вимірів за окремими показниками 
для узагальненої оцінки якості води не виконується. 
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 15. Процедура виконання ґрунтовної екологічної оцінки якості поверхне-
вих вод складається з п’ятьох послідовних етапів: 
   –  оброблення і групування вихідних даних; 
   –  визначення класів і категорій якості вод за окремими показниками; 
   –  узагальнення класів і категорій якості вод за окремими групами 
показників;  
   –  узагальнення оцінок якості вод за показниками (вираженими у класах 
і категоріях) за окремими блоками з визначенням блокових значень класів 
і категорій якості вод;  
   –  визначення об'єднаної екологічної оцінки якості вод (з визначенням кла-
сів і категорій) для певного водного об’єкта в цілому чи його окремих ділянок 
за певний період спостережень.  
 16. Для забезпечення вірогідної оцінки екологічного стану поверхневих 
вод найбільш доцільно використовувати результати систематичного контролю 
за якістю води у водних об’єктах України, зібрані й статистично опрацьовані 
Держгідрометом, а також Міндовкілля, МОЗ і Держводагентством України.  
 17. Для збору інформації, яка необхідна для оцінки екологічного стану 
поверхневих вод за гідроморфологічними показниками, доцільно використову-
вати «маршрутні» спостереження (експедиційні дослідження), ретроспективні 
дані, довідкові та картографічні матеріали, результати дистанційного зонду-
вання водозбірної території та ін. . Вихідні дані щодо якості вод за окремими її 
показниками групуються у просторі і часі в певному, чіткому порядку: окремо 
для різних пунктів спостережень або ж для декількох пунктів спостережень для 
певних ділянок водного об’єкта чи водного об’єкта в цілому за певний час 
(місяць, сезон, рік, кілька років тощо) – залежно від мети дослідження. 
 18. Вихідні дані щодо якості вод за окремими показниками групуються 
в межах відповідних блоків. Згруповані за блоками щодо кожного наявного 
показника якості вод, вихідні дані (вибірки) піддаються обробці: обчислюються 
середньоарифметичні значення та визначаються найгірші значення, які разом 
характеризують мінливість величин кожного з показників якості вод у реальних 
умовах виконання спостережень. 
 19. Серед вихідних даних можуть зустрічатися окремі значення, що за 
своїми екстремальними рівнями виходять за межі окресленого діапазону мінли-
вості величин вибірки далеко від найгірших рівнів. Екстремальні значення 
окремих показників якості вод підлягають спеціальному аналізу для з’ясування 
причин, що могли викликати їх появу. Після такого аналізу приймається 
рішення про використання чи вилучення таких екстремальних значень у 
процесі оброблення даних. 
 20. При виконанні екологічної оцінки треба передбачати зіставлення 
одержаних результатів із значеннями екологічних нормативів, встановленими 
для даного водного об’єкта. Це необхідно для аналізу відповідності (чи невід-
повідності) якості вод значенням усіх тих показників, котрі встановлені в ре-
зультаті екологічного нормування якості вод для конкретного водного об’єкта. 
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 21. Результати екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуа-
ріїв подаються у вигляді таблиць, графіків і карт. Таблиці можуть складатися як 
для окремих пунктів спостережень, так і для водного об’єкта в цілому.  
 22. Найбільш наочним та інформативним способом подання результатів 
екологічної оцінки якості вод є картографічний. Залежно від потреб розробля-
ють комплексні синтетичні чи аналітичні карти. 

 
V. Визначення хімічного стану 

 1. Хімічний стан масиву поверхневих вод визначається для пріоритет-
них забруднюючих речовин, а також для речовин, що скидаються до водного 
об’єкту із зворотними водами та можуть впливати на стан водного об’єкту. 
Для оцінювання хімічного стану масиву поверхневих вод України викорис-
товують чотири групи забруднюючих речовин (чотири переліки забрудню-
ючих речовин): 
   а) перелік пріоритетних забруднюючих речовин відповідно до наказу 
Мінприроди України від 06.02.2017 № 45 (45 речовин), зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103 (перелік 
для поверхневих вод, ), додаток 12  
   б) показники компонентів сольового складу: сума іонів, хлориди, сульфати 
( додаток 6. табл. 6.1-6.3); 
   в) показники органічних та біогенних сполук (перелік показників еколого-
санітарного стану): розчинений кисень, розчинені органічні речовини (за 
показниками БСК5 та ХСК), сполуки головних біогенних елементів (азот 
амонійний, азот нітратний, азот нітритний, фосфати; 
   г) показники токсичних речовин (перелік специфічних забруднюючих 
речовин) (додаток 6. табл. 6.5, додаток 7. рис. 7.4 - залізо загальне). 
 2. Визначення хімічного стану масиву поверхневих вод здійснюється 
на підставі екологічних нормативів якості (далі - ЕНЯ), наведених у додатку 
12 до цієї Методики та граничних концентрацій забруднюючих речовин, які 
відповідають верхньої границі доброго екологічного класу  для відповідної 
забруднюючої речовини. 
 3. ЕНЯ встановлюються на двох рівнях: ЕНЯMAХ - максимально допус-
тима концентрація; EНЯСР - середньорічна концентрація. 
 4. Застосування EНЯСР для визначення хімічного стану означає, що 
середньорічне (середнє арифметичне) значення концентрації речовини у 
будь-якій репрезентативній точці не може перевищувати наведене значення 
EНЯСР. 
 5. Застосування ЕНЯMAХ означає, що будь-яке виміряне значення 
забруднюючої речовини не може перевищувати значення ЕНЯMAХ. 
 6. Для всіх забруднюючих речовин, крім металів, ЕНЯ встановлюються 
для їхньої загальної концентрації. Для металів (кадмій, свинець, ртуть, 
нікель) беруться до уваги їх розчинені форми, відділені мембранною фільт-
рацією з діаметром пор 0,45 мкм. 
 7. У разі перевищення ЕНЯMAХ для металів розглядаються: 
   - фонові концентрації відповідних металів та їхніх сполук; 
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   - жорсткість води, водневий показник та інші показники води, що вплива-
ють на біодоступність металів. 
 8. У разі встановлення забруднення води зазначеними речовинами 
необхідні вимірювання їх вмісту в донних відкладах та підтвердження 
їхнього біонакопичення. 
 9. Для класифікації хімічного стану масиву поверхневих вод 
використовуються два класи. Для графічного відображення кожен з класів 
позначається відповідним кольором: 
   I клас хімічного стану, що відповідає хімічному стану «добрий», познача-
ється синім кольором; 
   II клас хімічного стану, що відповідає хімічному стану «недосягнення 
доброго», позначається червоним кольором. 
 10. Алгоритм та формули для визначення хімічного стану масиву 
поверхневих вод наведено у додатку 13 до цієї Методики. 
 

VI. Визначення загального стану масиву поверхневих вод та 
встановлення рівнів надійності визначення його стану 

 1. Визначення загального стану масиву поверхневих вод проводиться 
за найгіршим показником згідно з алгоритмом визначення загального стану 
масиву поверхневих вод, наведеним у додатку 14 до цієї Методики. 
 2. Критерії для встановлення надійності правильного визначення 
екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод наведено у додатку 
15 до цієї Методики. Виділяються 3 рівні надійності визначення I високий, 
середній, низький. 
 

VII. Основні принципи визначення референційних умов 
 1. Для кожного типу масиву поверхневих вод визначаються біологічні, 
гідроморфологічні, хімічні та фізико-хімічні показники, що характерні для 
типу і відповідають значенням екологічного стану «відмінний» цього типу 
масиву. 
 2. Типоспецифічні референційні умови визначаються: 
на основі наявних референційних ділянок; 
   - шляхом моделювання; 
   - на основі історичних даних; 
   - на підставі експертного висновку; 
   - на основі наявних референційних ділянок на території інших країн для 
такого самого типу масиву поверхневих вод; 
   - шляхом поєднання цих процедур. 
 3. Для кожного типу масиву поверхневих вод створюється список рефе-
ренційних ділянок. 
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3.1 Додаток 1 - Перелік біологічних, гідроморфологічних, хімічних і 
фізико-хімічних показників для визначення екологічного стану масиву 
поверхневих вод 

Біологічні показники 
Річки Озера 

Склад та середні кількісні показники:  
фітобентосу;  
макрофітів;  
фітопланктону.  
Склад та середні кількісні показники 
донних безхребетних.  
Склад, середні кількісні показники та 
вікова структура риб 

Склад та середні кількісні показники:  
фітобентосу;  
макрофітів;  
фітопланктону.  
Склад та середні кількісні показники 
донних безхребетних.  
Склад, середні кількісні показники та 
вікова структура риб 

Перехідні води Прибережні води 
Склад та середні кількісні показники:  
фітобентосу;  
макрофітів;  
фітопланктону.  
Склад та середні кількісні показники 
донних безхребетних.  
Склад, середні кількісні показники та 
вікова структура риб 

Склад та середні кількісні показники:  
фітобентосу;  
макрофітів;  
фітопланктону.  
Склад та середні кількісні показники 
донних безхребетних 

Гідроморфологічні показники 
Річки Озера 

Гідрологічний режим:  
кількісні показники водного стоку та 
динаміки стоку води;  
гідравлічний зв’язок з ґрунтовими 
водами.  
Довжина річки.  
Морфологічні умови:  
варіабельність глибини та ширини 
річки;  
структура та субстрат річкового 
ложа;  
структура прибережної зони 

Гідрологічний режим:  
кількісні показники об’єму води та 
динаміки наповнення водойми;  
водообмін;  
гідравлічний зв’язок з ґрунтовими 
водами.  
Морфологічні умови:  
варіабельність глибини озера;  
якість, структура та субстрат озерного 
ложа;  
структура озерних берегів 

Перехідні води Прибережні води 
Морфологічні умови:  
варіабельність глибини;  
кількість, структура та підстильні 
породи дна;  
структура зони припливів та 
відпливів.  

Морфологічні умови:  
варіабельність глибини;  
структура та підстильні породи дна;  
структура зони припливу.  
Режим припливів та відпливів:  
напрямок домінуючих течій;  
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Режим припливів та відпливів:  
потік прісної води;  
відкритість для хвиль 

відкритість для хвиль 

Хімічні та фізико-хімічні показники 
Річки Озера 

Загальні фізико-хімічні показники:  
температура;  
водневий показник рН;  
розчинений кисень;  
вміст розчинених солей 
(мінералізація, електропровідність);  
біологічне споживання кисню;  
хімічне споживання кисню;  
біогенні елементи  
(Nзаг, N-NH4

+, N-NO3
-, N-NO2

-, Pзаг, P-
PO4

-3-).  
Специфічні забруднюючі речовини:  
синтетичні та несинтетичні 
забруднюючі речовини, що надходять 
у водний об’єкт 

Загальні фізико-хімічні показники:  
прозорість;  
температура;  
водневий показник рН;  
розчинений кисень:  
вміст розчинених солей 
(мінералізація, електропровідність);  
біологічне споживання кисню;  
хімічне споживання кисню;  
біогенні елементи  
(Nзаг, N-NH4

+, N-NO3
-, N-NO2

-, Pзаг, P-
PO4

-3-).  
Специфічні забруднюючі речовини:  
синтетичні та несинтетичні 
забруднюючі речовини, що надходять 
у водний об’єкт 

Прибережні води Перехідні води 
Загальні фізико-хімічні показники:  
прозорість;  
температура;  
водневий показник рН;  
розчинений кисень;  
біологічне споживання кисню;  
біогенні елементи (Nзаг, N-NH4

+, N-
NO3

-, N-NO2
-, Pзаг, P-PO4

-3-);  
силіцій;  
дигідроген сульфід;  
сума завислих у воді речовин.  
Специфічні забруднюючі речовини:  
синтетичні та несинтетичні 
забруднюючі речовини, що надходять 
у водний об’єкт 

Загальні фізико-хімічні показники:  
прозорість;  
температура;  
розчинений кисень;  
вміст розчинених солей 
(мінералізація, електропровідність);  
біогенні елементи (Nзаг, N-NH4

+, N-
NO3

-, N-NO2
-, Pзаг, P-PO4

-3-).  
Специфічні забруднюючі речовини:  
синтетичні та несинтетичні 
забруднюючі речовини, що надходять 
у водний об’єкт 
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3.2 Додаток 2 - Критерії віднесення масиву поверхневих вод до одного з 
класів екологічного стану 

Стан «відмінний» Стан «добрий» Стан «задовільний» 
Значення біологічних 
показників 
відповідають 
значенням, 
характерним для 
масиву поверхневих 
вод у референційних 
умовах, мають 
тенденцію до дуже 
незначних змін.  
Відсутні або виявлені 
дуже незначні 
антропогенні зміни 
значень 
гідроморфологічних, 
хімічних та фізико-
хімічних показників 
порівняно з 
величинами, 
характерними для 
масиву поверхневих 
вод в референційних 
умовах 

Значення біологічних 
показників масиву 
поверхневих вод 
вказують на низькі 
рівні антропогенного 
впливу і мало 
відхиляються від 
значень, характерних 
для масиву 
поверхневих вод у 
референційних 
умовах.  
Концентрації хімічних 
та фізико-хімічних 
показників не 
перевищують 
екологічних 
нормативів якості, 
встановлених для 
екологічного стану 
«добрий» 

Значення біологічних 
показників масиву 
поверхневих вод помірно 
відхиляються від значень, 
характерних для масиву 
поверхневих вод у 
референційних умовах.  
Ці значення мають помірну 
тенденцію до відхилення в 
результаті антропогенного 
впливу та мають значно 
більші відхилення порівняно з 
умовами стану «добрий».  
Концентрації хімічних та 
фізико-хімічних показників 
перевищують екологічні 
нормативи якості, встановлені 
для екологічного стану 
«задовільний» 

Стан «поганий» Стан «дуже поганий» 
Спостерігаються значні зміни щодо 
значень біологічних показників та 
значні відхилення від норм 
відповідних біологічних популяцій, 
характерних для масиву поверхневих 
вод у референційних умовах 

Спостерігаються дуже сильні зміни 
щодо біологічних показників, 
відсутність великої частини 
відповідних біологічних ценозів, 
характерних для масиву поверхневих 
вод у референційних умовах 
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3.3 Додаток 3 – Характеристика класів екологічного стану за 
біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними 
показниками 

Річки 
Біологічні показники 

 Стан «відмінний» Стан «добрий» Стан 
«задовільний» 

Фіто-
планктон 

Таксономічний склад 
фітопланктону повні-
стю або майже повні-
стю відповідає рефе-
ренційним значен-
ням, встановленим 
для певного типу ма-
сиву. Середні кількі-
сні показники фітоп-
ланктону повністю 
відповідають значен-
ням, встановленим 
для хімічних та фі-
зико-хімічних показ-
ників і не здатні істо-
тно змінити типоспе-
цифічні умови прозо-
рості. Цвітіння план-
ктону трапляється з 
частотою та інтенси-
вністю, які відпові-
дають типоспецифіч-
ним фізико-хімічним 
умовам 

Існують невеликі 
зміни у складі та сере-
дніх кількісних показ-
никах планктону порі-
вняно з типоспецифіч-
ними угрупованнями. 
Такі зміни не вказують 
на будь-який приско-
рений ріст водоростей, 
що могло б призвести 
до небажаних пору-
шень балансу організ-
мів у масиві поверхне-
вих вод або зміни яко-
сті води чи осаду за 
хімічними та фізико-
хімічними показни-
ками.  
Може відбуватись не-
значне зростання час-
тоти та інтенсивності 
типоспецифічного цві-
тіння планктону 

Таксономічний 
склад планктону 
помірно відрізня-
ється від типоспе-
цифічних угрупо-
вань. Середні кіль-
кісні показники є 
помірно поруше-
ними і можуть 
спричиняти значні 
небажані зміни біо-
логічних, хімічних 
та фізико-хімічних 
показників. Може 
відбуватись помі-
рне підвищення в 
частоті та інтенси-
вності цвітіння 
планктону. Може 
траплятись стійке 
цвітіння протягом 
літніх місяців 

Макрофіти 
та фітобен-
тос 

Таксономічний склад 
повністю або майже 
повністю відповідає 
референційним зна-
ченням, встановле-
ним для певного типу 
масиву. Немає поміт-
них змін у середніх 
кількісних показни-
ках макрофітів і фі-
тобентосу 

Існують незначні зміни 
у таксономічному 
складі і середніх кіль-
кісних показниках ма-
крофітів і фітобентосу 
порівняно з типоспе-
цифічними угрупован-
нями. Такі зміни не 
свідчать про будь-який 
прискорений розвиток 
фітобентосу або вищих 
рослин, що могли б 
призвести до небажа-

Таксономічний 
склад таксонів мак-
рофітів і фітобен-
тосу помірно відрі-
зняється від типос-
пецифічного угру-
повання та значно 
більше порушений, 
ніж під час стану 
«добрий». Очеви-
дні помірні зміни у 
середніх кількісних 
показниках макро-
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них змін у балансі ор-
ганізмів у масиві пове-
рхневих вод або хіміч-
них і фізико-хімічних 
показниках чи осаду. 
Угруповання фітобен-
тосу не зазнає негати-
вного впливу бактеріа-
льних пучків і плівок, 
наявних через антро-
погенну діяльність 

фітів і фітобентосу. 
Бактеріальні пучки 
та плівки, що 
з’явились у резуль-
таті антропогенної 
діяльності, можуть 
впливати на угру-
повання фітобен-
тосу та в окремих 
випадках їх витіс-
няти 

Фауна дон-
них безхре-
бетних 

Таксономічний склад 
і середні кількісні 
показники повністю 
або майже повністю 
відповідають рефе-
ренційним значен-
ням, встановленим 
для певного типу ма-
сиву. Співвідно-
шення, чутливих та 
нечутливих таксонів 
не відрізняється від 
характерного для ре-
ференційних умов. 
Рівень різноманітно-
сті таксонів безхре-
бетних не виявляє 
ознак відмінності від 
референційних зна-
чень, встановлених 
для певного типу ма-
сиву 

Існують невеликі 
зміни таксономічного 
складу та середніх кі-
лькісних показників 
безхребетних порів-
няно з типоспецифіч-
ними угрупованнями. 
Співвідношення, чут-
ливих та нечутливих 
таксонів виявляє неве-
ликі зміни порівняно з 
типоспецифічними рі-
внями.  
Рівень різноманітності 
таксонів безхребетних 
має незначні відмінно-
сті від типоспецифіч-
ного рівня 

Таксономічний 
склад та середні кі-
лькісні показники 
безхребетних помі-
рно відрізняються 
від типоспецифіч-
них угруповань. 
Відсутні основні 
таксономічні групи 
типоспецифічних 
угруповань. Спів-
відношення чутли-
вих та нечутливих 
до втручань таксо-
нів, рівень різнома-
нітності є суттєво 
нижчими, ніж у ти-
поспецифічному 
угрупованні та по-
рівняно зі станом 
«добрий» 
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Рибна фа-
уна 

Видовий склад і се-
редні кількісні показ-
ники повністю або 
майже повністю від-
повідають референ-
ційним значенням, 
встановленим для пе-
вного типу масиву. 
Представлені всі ти-
поспецифічні чутливі 
до втручань види.  
Вікова структура по-
пуляцій риб вказує на 
незначні ознаки ан-
тропогенного впливу 
та не вказує на будь-
які перешкоди для 
розмноження та роз-
витку будь-яких кон-
кретних видів 

Існують невеликі 
зміни видового складу 
та середніх кількісних 
показників видів порі-
вняно з типоспецифіч-
ними угрупованнями у 
зв’язку з антропоген-
ним впливом та змі-
нами хімічних, фізико-
хімічних та гідромор-
фологічних показни-
ків. Вікова структура 
угруповання риб вка-
зує на ознаки пору-
шення через антропо-
генний вплив на фі-
зико-хімічні та гідро-
морфологічні показ-
ники та в окремих ви-
падках вказує на пе-
решкоди для нормаль-
ного розмноження та 
розвитку окремих ви-
дів аж до зникнення 
окремих вікових класів 

Видовий склад і 
середні кількісні 
показники риб по-
мірно відрізня-
ються від типоспе-
цифічних угрупо-
вань у зв’язку з ан-
ропогенними впли-
вами, що призво-
дять до змін хіміч-
них, фізико-хіміч-
них та гідроморфо-
логічних показни-
ків. Вікова струк-
тура популяцій риб 
вказує на істотний 
антропогенний 
вплив аж до зник-
нення або значного 
зниження середніх 
кількісних показ-
ників типоспецифі-
чних видів 

Гідроморфологічні показники 
Гідрологіч-
ний режим 

Кількість і динаміка по-
току та взаємозв’язок із 
ґрунтовими водами відо-
бражають умови, за яких 
зовнішні впливи повні-
стю або майже повністю 
відсутні 

Умови, що дають 
змогу досягти зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 

Непере-
рвність 
річки 

Неперервність річки не 
зазнає впливу антропо-
генної діяльності і забез-
печує безперешкодну мі-
грацію водних організмів 
і транспорт наносів 

Умови, що дають 
змогу досягти зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 

Морфоло-
гічні умови 

Форма русел, коливання 
ширини і глибини, швид-
кості потоку, формування 
та транспорт наносів, а 
також структура і стан 

Умови, що дають 
змогу досягти зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 
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прибережних зон відпо-
відають повністю або 
майже повністю умовам, 
за яких відсутні зовнішні 
впливи 

 

Хімічні та фізико-хімічні показники 
Загальні 
умови 

Значення хімічних та фі-
зико-хімічних показників 
відповідають повністю 
або майже повністю умо-
вам, за яких відсутні ан-
тропогенні впливи. Кон-
центрації біогенних ре-
човин залишаються в 
межах діапазону, харак-
терного для умов, за яких 
відсутні антропогенні 
впливи. Температура, во-
дневий показник, кисне-
вий режим не виявляють 
ознак антропогенних 
впливів і залишаються у 
діапазоні, характерному 
для умов, за яких відсутні 
антропогенні впливи 

Температура, вод-
невий показник, 
кисневий режим 
знаходяться в ме-
жах діапазону, 
встановленого для 
забезпечення фун-
кціонування екоси-
стеми і досягнення 
значень, наведених 
для біологічних 
показників. Конце-
нтрації біогенних 
речовин не пере-
вищують рівнів, 
встановлених для 
забезпечення фун-
кціонування екоси-
стеми і досягнення 
значень, наведених 
для біологічних 
показників 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 

Специфічні 
синтетичні 
забрудню-
ючі речо-
вини 

Концентрації близькі до 
нуля або принаймні ни-
жчі, ніж поріг виявлення 
найбільш сучасного ана-
літичного обладнання 

Концентрації не 
перевищують еко-
логічних нормати-
вів якості 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 

Специфічні 
несинтети-
чні забруд-
нюючі речо-
вини 

Концентрації залиша-
ються в межах діапазону, 
характерного для умов, за 
яких відсутні антропо-
генні впливи 

Концентрації не 
перевищують еко-
логічних нормати-
вів якості 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 

Озера 
Біологічні показники 
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Фіто-
планктон 

Таксономічний склад фі-
топланктону повністю чи 
майже повністю відпові-
дає референційним зна-
ченням, встановленим 
для певного типу масиву. 
Середня біомаса фітоп-
ланктону відповідає зна-
ченням, встановленим 
для хімічних та фізико-
хімічних показників та не 
змінює суттєво типоспе-
цифічні значення прозо-
рості. Цвітіння планктону 
трапляється з частотою 
та інтенсивністю, які від-
повідають значенням, 
встановленим для хіміч-
них та фізико-хімічних 
показників 

Існують невеликі 
зміни у таксономі-
чному складі та се-
редніх кількісних 
показниках планк-
тону порівняно з 
типоспецифічними 
угрупованнями. 
Такі зміни не вка-
зують на будь-який 
значний ріст водо-
ростей, що може 
призвести до неба-
жаного впливу на 
рівновагу організ-
мів у масиві повер-
хневих вод або 
зміни якості води  
чи осаду за фізико-
хімічними показ-
никами. Може від-
буватись незначне 
збільшення частоти 
та інтенсивності 
цвітіння планктону 

Таксономічний 
склад та середні 
кількісні показ-
ники планктону 
помірно відрізня-
ються 
від типоспецифі-
чних угруповань. 
Біомаса помірно 
порушена і може 
бути такою, що 
призведе до знач-
них небажаних 
порушень інших 
біологічних, хімі-
чних та фізико-
хімічних показни-
ків або донних ві-
дкладів.  
Помірне збіль-
шення в частоті та 
інтенсивності цві-
тіння планктону 
може траплятись 
протягом літніх 
місяців 

Макрофіти 
та фітобен-
тос 

Таксономічний склад по-
вністю чи майже повні-
стю відповідає референ-
ційним значенням, вста-
новленим для певного 
типу масиву.  
Немає помітних змін у 
середніх кількісних пока-
зниках макрофітів та фі-
тобентосу 

Існують незначні 
зміни у таксономі-
чному складі та се-
редніх кількісних 
показниках макро-
фітів і фітобентосу 
порівняно з типос-
пецифічними угру-
пованнями. Такі 
зміни не вказують 
на будь-яке поси-
лення росту фіто-
бентосу або вищих 
рослин, що може 
призвести до неба-
жаних порушень 
рівноваги організ-
мів у масиві повер-

Таксономічний 
склад макрофітів і 
фітобентосу помі-
рно відрізняється 
від типоспецифі-
чного угрупо-
вання та значно 
більше поруше-
ний порівняно зі 
станом «добрий».  
Очевидні помірні 
зміни у середніх 
кількісних показ-
никах макрофітів і 
фітобентосу.  
Угруповання фі-
тобентосу може 
зазнавати негати-
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хневих вод або 
зміни якості води 
чи осаду за хіміч-
ними і фізико-хімі-
чними показни-
ками.  
Угруповання фіто-
бентосу не зазнає 
негативного 
впливу бактеріаль-
них пучків і плівок, 
спричинених ан-
тропогенними чин-
никами 

вного впливу та в 
окремих місцях 
може бути витіс-
нене бактеріаль-
ним 

Фауна дон-
них безхре-
бетних 

Таксономічний склад і 
середні кількісні показ-
ники повністю або майже 
повністю відповідають 
референційним значен-
ням, встановленим для 
певного типу масиву. 
Співвідношення чутли-
вих та нечутливих до 
втручань таксонів прак-
тично відповідає рефере-
нційним значенням, 
встановленим для пев-
ного типу масиву. Рівень 
різноманітності таксонів 
безхребетних не демон-
струє жодних змін порів-
няно з референційними 
умовами 

Існують незначні 
зміни у таксономі-
чному складі та се-
редніх кількісних 
показниках таксо-
нів безхребетних 
порівняно з типос-
пецифічними угру-
пованнями. Спів-
відношення чутли-
вих та нечутливих 
до втручань таксо-
нів вказує на не-
значні зміни щодо 
типоспецифічних 
рівнів 

Таксономічний 
склад та середні 
кількісні показ-
ники безхребет-
них помірно від-
різняються від 
типоспецифічних 
угруповань. Від-
сутні основні так-
сономічні групи 
типоспецифічних 
угруповань. Спів-
відношення чут-
ливих та нечутли-
вих до втручань 
таксонів та рівень 
різноманітності є 
суттєво нижчими 
порівняно з типо-
специфічним рів-
нем та значно ни-
жчими порівняно 
зі станом «доб-
рий» 
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Рибна фауна Видовий склад і середні 
кількісні показники пов-
ністю або майже повні-
стю відповідають рефе-
ренційним значенням, 
встановленим для пев-
ного типу масиву. Наявні 
всі типоспецифічні враз-
ливі види.  
Вікова структура попу-
ляцій риб вказує на не-
значний антропогенний 
вплив та не вказує на 
зниження ефективності 
розмноження та розвитку 
окремих видів 

Існують незначні 
зміни видового 
складу та середніх 
кількісних показ-
ників порівняно з 
типоспецифічними 
угрупованнями, 
спричинені антро-
погенним впливом 
на хімічні, фізико-
хімічні або гідро-
морфологічні пока-
зники.  
Вікова структура 
популяцій риб вка-
зує на ознаки по-
рушення, спричи-
нені антропоген-
ним впливом, зміни 
хімічних, фізико-
хімічних або гід-
роморфологічних 
показників та в 
окремих випадках 
вказує на зниження 
ефективності розм-
ноження або роз-
витку окремих ви-
дів до такого сту-
пеня, що деякі ві-
кові класи можуть 
бути відсутніми 

Видовий склад та 
середні кількісні 
показники риб 
помірно відрізня-
ються від типос-
пецифічних угру-
повань через ан-
тропогенний 
вплив, що приз-
водить до змін хі-
мічних, фізико-
хімічних та гід-
роморфологічних 
показників.  
Вікова структура 
популяцій риб 
вказує на значні 
порушення, спри-
чинені антропо-
генним впливом 
на фізико-хімічні 
або гідроморфо-
логічні показники 
до такого ступеня, 
що певна частка 
типоспецифічних 
видів відсутня або 
малочисельна 

Гідроморфологічні показники 
Гідромор-
фологічний 
режим 

Кількість і динаміка по-
току, рівень, час перебу-
вання і з’єднання з ґрун-
товими водами відобра-
жають повністю або 
майже повністю умови, 
які складаються за відсу-
тності зовнішніх впливів 

Стан, сумісний із 
досягненням зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Стан, сумісний із 
досягненням зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 
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Морфологі-
чні умови 

Коливання глибини 
озера, кількість і струк-
тура субстрату, а також 
структура і стан берего-
вої зони озера повністю 
або майже повністю від-
повідають умовам, які 
складаються за відсутно-
сті зовнішніх впливів 

Стан, сумісний із 
досягненням зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Стан, сумісний із 
досягненням зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Хімічні та фізико-хімічні показники 
Загальні 
умови 

Значення хімічних та 
фізико-хімічних показ-
ників відповідають пов-
ністю або майже повні-
стю умовам, за яких від-
сутні антропогенні 
впливи. Концентрації 
біогенних речовин за-
лишаються в межах діа-
пазону, характерного 
для умов, за яких відсу-
тні антропогенні 
впливи. Температура, 
водневий показник, ки-
сневий режим, прозо-
рість не виявляють 
ознак антропогенних 
впливів і залишаються у 
діапазоні, характерному 
для умов, за яких відсу-
тні антропогенні впливи 

Температура, вод-
невий показник, 
кисневий режим, 
прозорість знахо-
дяться в межах діа-
пазону, встановле-
ного для забезпе-
чення функціону-
вання екосистеми і 
досягнення зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників. Конце-
нтрації біогенних 
речовин не пере-
вищують рівнів, 
встановлених для 
забезпечення фун-
кціонування екоси-
стеми і досягнення 
значень, наведених 
для біологічних 
показників 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 

Специфічні 
синтетичні 
забруднюючі 
речовини 

Концентрації близькі до 
нуля або принаймні ни-
жчі, ніж поріг виявлення 
найбільш сучасного 
аналітичного облад-
нання 

Концентрації, що 
не перевищують 
екологічних нор-
мативів якості 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 

Специфічні 
несинтетичні 
забруднюючі 
речовини 

Концентрації залиша-
ються в межах діапа-
зону, характерного для 
умов, за яких відсутні 
антропогенні впливи 

Концентрації не 
перевищують еко-
логічних нормати-
вів якості 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 
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Перехідні води 
Біологічні показники 

Фітопланктон Таксономічний склад та 
середні кількісні показ-
ники фітопланктону ві-
дповідають референцій-
ним значенням, встано-
вленим для певного 
типу масиву. Середня 
біомаса відповідає ти-
поспецифічним фізико-
хімічним умовам та не 
змінює суттєво прозо-
рість, характерну для 
типоспецифічних умов. 
Цвітіння планктону тра-
пляється з частотою та 
інтенсивністю, що від-
повідає типоспецифіч-
ним фізико-хімічним 
умовам 

Існують невеликі 
зміни у таксономі-
чному складі, сере-
дній кількості по-
казників і біомасі 
порівняно з типос-
пецифічними умо-
вами. Такі зміни не 
свідчать про будь-
який значний роз-
виток водоростей, 
що може призвести 
до небажаних по-
рушень у балансі 
організмів у масиві 
поверхневих вод 
або зміни якості 
води чи осаду за 
фізико-хімічними 
показниками. 
Може відбуватись 
незначне зростання 
типоспецифічної 
частоти та інтенси-
вності цвітіння 
планктону 

Таксономічний 
склад та середні 
кількісні показ-
ники помірно від-
різняються від 
типоспецифічних 
умов. Біомаса по-
мірно порушена 
та може бути та-
кою, що призво-
дить до значних 
небажаних пору-
шень умов для 
інших біологічних 
показників. Може 
відбуватись помі-
рне збільшення 
частоти та інтен-
сивності цвітіння 
планктону.  
Стійке цвітіння 
може траплятися 
протягом літніх 
місяців 

Макроводо-
рості 

Таксономічний склад 
повністю або майже по-
вністю відповідає рефе-
ренційним значенням, 
встановленим для пев-
ного типу масиву. Не-
має видимих змін пок-
риття макроводорос-
тями, спричинених 
впливом антропогенних 
чинників 

Існують невеликі 
зміни в таксономі-
чному складі та се-
редніх кількісних 
показниках макро-
водоростей порів-
няно з типоспеци-
фічними угрупо-
ваннями. Такі 
зміни не вказують 
на будь-який знач-
ний розвиток фіто-
бентосу, що може 
призводити до не-
бажаних порушень 
рівноваги організ-

Таксономічний 
склад макроводо-
ростей помірно 
відрізняється від 
типоспецифічних 
умов та значно бі-
льше порушений 
порівняно зі ста-
ном «добрий». 
Помітні помірні 
зміни у середніх 
кількісних показ-
никах макроводо-
ростей, що мо-
жуть призводити 
до небажаних по-
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мів у масиві повер-
хневих вод або у 
хімічних і фізико-
хімічних показни-
ках 

рушень рівноваги 
організмів у ма-
сиві поверхневих 
вод 

Покритона-
сінні 

Видовий склад повністю 
або майже повністю ві-
дповідає референційним 
значенням, встановле-
ним для певного типу 
масиву. Немає видимих 
змін середніх кількісних 
показників, спричине-
них впливом антропо-
генних чинників 

Існують невеликі 
зміни у видовому 
складі покритона-
сінних порівняно з 
типоспецифічними 
угрупованнями. 
Середні кількісні 
показники покри-
тонасінних вказу-
ють на невеликі 
ознаки порушення 

Видовий склад 
покритонасінних 
помірно відрізня-
ється від типоспе-
цифічних угрупо-
вань і порушений 
значно більше, 
ніж за стану «до-
брий». Наявні по-
мірні порушення 
середніх кількіс-
них показників 
покритонасінних 

Фауна дон-
них безхребе-
тних 

Рівень різноманіття та 
середніх кількісних по-
казників таксонів безх-
ребетних знаходиться в 
межах референційних 
значень, встановлених 
для певного типу ма-
сиву. Наявні всі так-
сони, чутливі до пору-
шень 

Рівень різноманіття 
та середніх кількі-
сних показників 
таксонів безхребе-
тних дещо вихо-
дить за межі, хара-
ктерні для типос-
пецифічних умов. 
Наявна більшість 
чутливих таксонів 
типоспецифічних 
угруповань 

Рівень різнома-
ніття та середніх 
кількісних показ-
ників таксонів 
безхребетних по-
мірно виходить за 
межі, характерні 
для типоспецифі-
чних умов. Наявні 
таксони-індика-
тори забруднення. 
Відсутня біль-
шість чутливих 
таксонів типоспе-
цифічних угрупо-
вань 

Рибна фауна Видовий склад та сере-
дні кількісні показники 
видів відповідають ре-
ференційним значенням, 
встановленим для пев-
ного типу масиву 

Середні кількісні 
показники видів, 
чутливих до 
впливу, вказують 
на незначне відхи-
лення від типоспе-
цифічних умов, 
спричинене антро-
погенними впли-
вами, та зміни хі-

Відсутня помірна 
частка типоспе-
цифічних чутли-
вих до порушень 
видів як результат 
антропогенного 
впливу на фізико-
хімічні та гідро-
морфологічні по-
казники 
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мічних, фізико-хі-
мічних та гідромо-
рфологічних пока-
зників 

Гідроморфологічні показники 
Припливно-
відпливний 
режим 

Режим притоку прісної 
води відповідає повністю 
або майже повністю умо-
вам, які складаються за 
відсутності зовнішніх 
впливів 

Умови, сумісні з 
досягненням зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Умови, сумісні з 
досягненням зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Морфологі-
чні умови 

Коливання глибини, стан 
субстрату, а також струк-
тура і стан припливних 
зон відповідають повні-
стю умовам, які склада-
ються за відсутності зов-
нішніх впливів 

Умови, сумісні з 
досягненням зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Умови, сумісні з 
досягненням зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Хімічні та фізико-хімічні показники 
Загальні 
умови 

Значення хімічних та 
фізико-хімічних показ-
ників відповідають пов-
ністю або майже повні-
стю умовам, які склада-
ються за відсутності зо-
внішніх впливів. Конце-
нтрації біогенних речо-
вин залишаються в ме-
жах діапазону, звичайно 
характерного для умов, 
які складаються за від-
сутності зовнішніх 
впливів. Температура, 
кисневий режим і про-
зорість не виявляють 
ознак антропогенних 
порушень і залиша-
ються в межах діапа-
зону, звичайно характе-
рного для умов, які 
складаються за відсут-
ності зовнішніх впливів 

Температура, 
умови насичення 
киснем і прозорість 
не досягають рівнів 
поза межами діапа-
зонів, встановле-
них з метою забез-
печення функціо-
нування екосис-
теми і досягнення 
значень, наведених 
для біологічних 
показників. Конце-
нтрації біогенних 
речовин не пере-
вищують рівнів, 
встановлених з ме-
тою забезпечення 
функціонування 
екосистеми і дося-
гнення значень, на-
ведених для біоло-
гічних показників 

Умови, сумісні з 
досягненням зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 
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Специфічні 
синтетичні 
забруднюючі 
речовини 

Концентрації близькі до 
нуля або принаймні ни-
жчі, ніж поріг виявлення 
найбільш сучасного 
аналітичного облад-
нання 

Концентрації не 
перевищують еко-
логічних нормати-
вів якості 

Умови, сумісні з 
досягненням зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Специфічні 
несинтетичні 
забруднюючі 
речовини 

Концентрації залиша-
ються в межах діапа-
зону, звичайно характе-
рного для умов, за яких 
відсутні антропогенні 
впливи 

Концентрації не 
перевищують еко-
логічних нормати-
вів якості 

Стан, сумісний з 
досягненням зна-
чень, наведених 
для біологічних 
показників 

Прибережні води 
Біологічні показники 

Фітопланктон Таксономічний 
склад та середні 
кількісні показ-
ники відповіда-
ють референцій-
ним значенням, 
встановленим 
для певного типу 
масиву. Середня 
біомаса фітопла-
нктону відпові-
дає типоспеци-
фічним фізико-
хімічним умовам 
та суттєво не 
впливає на зна-
чення прозоро-
сті, характерні 
для типоспеци-
фічних умов. 
Цвітіння трапля-
ється з частотою 
та інтенсивні-
стю, які відпові-
дають типоспе-
цифічним фі-
зико-хімічним 
умовам 

Склад та розпо-
всюдженість так-
сонів фітопланк-
тону вказують на 
легкі ознаки пору-
шення.  
Існують невеликі 
зміни в біомасі по-
рівняно з типоспе-
цифічними умо-
вами. Такі зміни не 
вказують на будь-
який прискорений 
розвиток водорос-
тей, що може приз-
водити до небажа-
них впливів на рів-
новагу організмів у 
масиві поверхневих 
вод або якість 
води. Може трап-
лятися незначне 
зростання типоспе-
цифічних частоти 
та інтенсивності 
цвітіння планктону 

Склад та розповсюдже-
ність таксонів фітопланк-
тону вказують на ознаки 
помірного порушення. 
Біомаса водоростей зна-
чно виходить за межі, ха-
рактерні для типоспеци-
фічних умов та може 
впливати на інші біологі-
чні показники.  
Може траплятися помі-
рне збільшення частоти 
та інтенсивності цвітіння 
планктону, а також пос-
тійне цвітіння протягом 
літніх місяців 
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Макроводо-
рості та 
покритона-
сінні 

Існують усі чут-
ливі до пору-
шення таксони 
макроводоростей 
і покритонасін-
них, характерні 
для референцій-
них умов. Рівні 
покриття макро-
водоростями та 
середні кількісні 
показники пок-
ритонасінних ві-
дповідають ре-
ференційним 
умовам 

Існують найбільш 
чутливі до пору-
шення таксони ма-
кроводоростей та 
покритонасінних, 
характерні для ре-
ференційних умов. 
Рівень покриття 
макроводоростями 
та середні кількісні 
показники покри-
тонасінних мають 
незначні ознаки 
порушення 

Відсутня помірна кіль-
кість чутливих до пору-
шення таксонів макрово-
доростей та покритона-
сінних, характерних для 
референційних умов. По-
криття макроводорос-
тями та середні кількісні 
показники покритонасін-
них помірно порушені. 
Це може призвести до 
небажаного порушення 
рівноваги організмів у 
масиві поверхневих вод 

Фауна дон-
них безхребе-
тних 

Рівень різнома-
ніття та середні 
кількісні показ-
ники таксонів 
безхребетних 
знаходиться в 
межах, характе-
рних для рефе-
ренційних умов. 
Існують усі чут-
ливі до пору-
шення таксони, 
характерні для 
референційних 
умов 

Рівень різноманіття 
та середні кількісні 
показники таксонів 
безхребетних дещо 
виходять за межі, 
характерні для ти-
поспецифічних 
умов. Наявні біль-
шість чутливих та-
ксонів типоспеци-
фічних угруповань 

Рівень різноманіття та 
середні кількісні показ-
ники таксонів безхребет-
них помірно виходять за 
межі, характерні для ти-
поспецифічних умов.  
Наявні тaксони-індика-
тори забруднення. Відсу-
тня більшість чутливих 
таксонів 
типоспецифічних 
угруповань 

Рибна фауна - - - 
Гідроморфологічні показники 

Припливно-
відпливний 
режим 

Режим притоку/потоку 
прісної води, напрямок і 
швидкість домінуючих 
течій повністю або майже 
повністю відповідають 
референційним умовам 

Умови відповіда-
ють досягненню 
значень, наведених 
для біологічних 
показників 

Умови відповіда-
ють досягненню 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 

Морфо-
логічні 
умови 

Коливання глибини, 
структура і субстрат при-
бережного дна, а також 
структура й умови між 
припливними зонами по-

Умови відповіда-
ють досягненню 
значень, наведених 
для біологічних 
показників 

Умови відповіда-
ють досягненню 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 



121 

вністю або майже повні-
стю відповідають рефе-
ренційним умовам 

Хімічні та фізико-хімічні показники 
Загальні 
умови 

Значення хімічних та 
фізико-хімічних пока-
зників відповідають 
повністю або майже 
повністю умовам, за 
яких відсутні антропо-
генні впливи. Концен-
трації біогенних речо-
вин залишаються в 
межах діапазону, хара-
ктерного для умов, за 
яких відсутні антропо-
генні впливи. Темпе-
ратура, водневий пока-
зник, кисневий режим 
не виявляють ознак 
антропогенних впливів 
і залишаються у діапа-
зоні, характерному для 
умов, за яких відсутні 
антропогенні впливи 

Температура, водне-
вий показник, кис-
невий режим знахо-
дяться в межах діа-
пазону, встановле-
ного для забезпе-
чення функціону-
вання екосистеми і 
досягнення значень, 
наведених для біоло-
гічних показників. 
Концентрації біо-
генних речовин не 
перевищують рівнів, 
встановлених для 
забезпечення функ-
ціонування екосис-
теми і досягнення 
значень, наведених 
для біологічних по-
казників 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 

Специфічні 
синтетичні 
забруднюючі 
речовини 

Концентрації близькі 
до нуля або принаймні 
нижчі, ніж поріг вияв-
лення найбільш сучас-
ного аналітичного об-
ладнання 

Концентрації не пе-
ревищують екологі-
чних нормативів 
якості 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 

Специфічні 
несинтетичні 
забруднюючі 
речовини 

Концентрації залиша-
ються в межах діапа-
зону, характерного для 
умов, за яких відсутні 
антропогенні впливи 

Концентрації не пе-
ревищують екологі-
чних нормативів 
якості 

Умови, що дають 
змогу досягти 
значень, наведе-
них для біологіч-
них показників 

Стан «поганий» Стан «дуже поганий» 
Спостерігаються значні зміни щодо 
значень біологічних показників та 
значні відхилення від норм відповід-
них біологічних популяцій, характер-
них для масиву поверхневих вод у ре-
ференційних умовах 

Спостерігаються дуже сильні зміни 
щодо біологічних показників, відсут-
ність великої частини відповідних бі-
ологічних ценозів, характерних для 
масиву поверхневих вод у референ-
ційних умовах 
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3.4 Додаток 4 - Порядок визначення екологічного стану масиву 
поверхневих вод 
 

Блок-схема алгоритму 
визначення екологічного стану масиву поверхневих вод 

за чотирма групами показників. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок визначення класу екологічного стану масиву поверхневих вод 
 
 1 Етап - Визначення одного із класів екологічного стану масиву 
поверхневих вод для біологічних показників. 
 1.1 - Визначити екологічний клас стану масиву поверхневих вод Jk для 
k-го біологічного показника зі значенням Zk: 

якщо Zk,i
н  ≤  Zk  ≤ Zki

в  , то J k = i ,    (1) 
де i = 1 - 5 - значення екологічного класу k-го біологічного показника; 
 Zk,i

н  - нижнє граничне значення k-го біологічного показника, що відповідає 
i-му екологічному класу;  
 Zki

в - верхнє граничне значення k-го біологічного показника, що відповідає 
i-му екологічному класу; 
 Значення Zk,i

н  та Zki
в наведені у додатку 5 до Методики. 

 1.2 – Визначити клас екологічного стану масиву поверхневих для 
біологічних показників Iб. Розрахунок Iб здійснюється за формулою (середнє 
арифметичне значення від Jk): 
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Iб = [∑
=

N

i 1
 ( J k /n ] ,      (2) 

де k=1, 2, .., n;  n – кількість біологічних показників за якими визначається Iб; 
[    ] – позначення цілої частини від  числа.  
 Значення Iб може дорівнювати цілому позитивному числу в інтервалі 
від 1 до 5 значення від 1 до 5. 
 2 Етап - Визначення одного із класів екологічного стану масиву 
поверхневих вод для хімічних та фізико-хімічних показників.  
 2.1 – Визначити екологічний клас стану масиву поверхневих вод Jk для 
k-го хімічного та фізико-хімічного показника зі значенням Сk: 

якщо Ck,i
н  ≤  Ck  ≤ ki

в  , то J k = i ,    (3) 
де i = 1 - 5 - значення екологічного класу k-го біологічного показника; 
 Сk,i

н  - нижнє граничне значення k-го хімічного та фізико-хімічного 
показника, що відповідає i-му екологічному класу;  
 Сki

в - верхнє граничне значення k-го хімічного та фізико-хімічного 
показника, що відповідає i-му екологічному класу; 
 Значення Сk,i

н  та Сki
в наведені у додатку 6 до Методики. 

 2.2 – Визначити клас екологічного стану масиву поверхневих для 
хімічних та фізико-хімічних показників Iх. Розрахунок Iх здійснюється за 
формулою (максимальне значення Jk): 

Iх  = max (J1 ,  J2 , …, Jk)     (4) 
 3 Етап - Визначення одного із класів екологічного стану масиву 
поверхневих вод для специфічних синтетичних та несинтетичних 
забруднюючих речовин. 
 3.1 – Визначити екологічний клас стану масиву поверхневих вод Jk для 
k-ї специфічної синтетичної та несинтетичної забруднюючої речовини зі 
значенням Сk

сзр: 
якщо Ck,i

сзрн  ≤  Ck
сзр

  ≤ Сki
сзрв  , то J k = i ,   (5) 

де i = 1 - 5 - значення екологічного класу k-ї речовини; 
 Сk,i

сзрн  - нижнє граничне значення k-ї речовини, що відповідає i-му 
екологічному класу;  
 Сki

сзрв - верхнє граничне значення k-ї речовини, що відповідає i-му 
екологічному класу; 
 Значення Сki

сзрн  та Сki
сзрв наведені у додатку 6 до Методики. 

 3.2 – Визначити клас екологічного стану масиву поверхневих для 
специфічних синтетичних та несинтетичних забруднюючих речовин Iхзр. 
Розрахунок Iхзр здійснюється за формулою (максимальне значення Jk): 

Iсзр  = max (J1 ,  J2 , …, Jk)    (6) 
 4 Етап - Визначення одного із класів екологічного стану масиву 
поверхневих вод для гідроморфологічних показників. 
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 4.1 – Визначити екологічний клас стану масиву поверхневих вод Jk для 
k-го гідроморфологічного показника зі значенням GMk. 
 Клас Jk може мати значення 1 або 2. 
Jk = 1 відповідає «відмінному» гідроморфологічного стану за показником GMk; 
Jk = 2 відповідає «доброму» гідроморфологічного стану за показником GMk. 
 4.2 – Визначити клас екологічного стану масиву поверхневих для 
гідроморфологічних показників Iгм. Розрахунок Iгм здійснюється за формулою 
(максимальне значення Jk): 

Iгм  = max (J1 ,  J2 , …, Jk)     (7) 
 Iгм може приймати значення від 1 до 2. Розрахунок Iгм здійснюється за 
формулою: 

Iгм = max (J1,  J2, …, Jk)     (8) 
 Для усіх окремих індексів (Iб, Iх, Iсзр, Iгм ) «1» означає, що клас 
екологічного стану за цим індексом є «відмінний» (В); «2» - «добрий»  (Д); 
«4» - «задовільний» (З); «4» - «поганий» (П): «5» - «дуже поганий» (ДП). 
 5 Етап - Визначення класу екологічного стану масиву поверхневих вод 
для біологічних показників, хімічних та фізико-хімічних показників, 
специфічних синтетичних та несинтетичних забруднюючих речовин і 
гідроморфологічних показників. 
 Клас екологічного стану масиву поверхневих для біологічних, хімічних 
та фізико-хімічних і гідроморфологічних показників Iе.  
 Розрахунок  Iе  здійснюється за формулою: 

Iе = max (Iб, Iх, Iсзр, Iгм)     (9) 
 При визначеності вагових коефіцієнтів важливості (пріоритетності) 
окремих індексів, пропонується визначати загальний індекс класу 
екологічного стану поверхневих вод водного об’єкту за формулою: 

I е = (ϛб∙Iб + ϛх∙Iх + ϛсзр∙Iсзр+ ϛгм∙Iгм) / 4,   (10) 
де Iх - загальний індекс класу хімічного стану поверхневих вод водного 
об’єкту; Iб, Iх, Iсзр, Iгм - індекси, які визначають клас екологічного стану масиву 
поверхневих вод за біологічними показниками, хімічними та фізико-
хімічними показниками, специфічними синтетичними та несинтетичними 
забруднюючими речовинами ; ϛб, ϛх, ϛсзр, ϛгм –«вага» відповідного індексу, яка 
показує його важливість (пріоритетність)). 
 Iе = 1 означає, що клас екологічного стану є «відмінний»  (В);  
 Iе = 2 означає, що клас екологічного стану є «добрий»  (Д);  
 Iе = 3 означає, що клас екологічного стану є «задовільний» (З);  
 Iе = 4 означає, що клас екологічного стану є «поганий»  (П);  
 Iе = 5 означає, що клас екологічного стану є «дуже поганий» (ДП). 
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3.7 Додаток 7 – Картосхеми районування території України  
7.1 - за мінералізацією води *) 

 
*) - позначення гідрохімічних областей (1 – 4) надано у додатку 6 
7.2 – Вміст  сульфатів у воді *) 

 
*) - позначення гідрохімічних областей (1 – 4) надано у додатку 6 
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7.3 – Вміст хлоридів у воді *) 

 
*) - позначення гідрохімічних областей (1 – 4) надано у додатку 6 
 
7.4 – Вміст заліза у воді *) 

 
*) - позначення гідрохімічних областей (1 – 2) надано у додатку 6. 
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3.8 Додаток 8 - Визначення екологічного стану масиву поверхневих вод 
 
 1 Визначення класу екологічного стану масиву поверхневих вод 
визначається за біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-
хімічними показниками (рис. 1). 

 
 
Рис. 1 - Структура екологічної класифікації поверхневих вод 
 2 До групи біологічних показників входять: гідробіологічні, біохімічні, 
бактеріологічні та токсикологічні характеристики.  Біологічні показники 
(додаток 5 ) включають: 
– блок оцінки якості вод за структурними характеристиками біотичних 
угруповань та біоіндикаційними індексами; 
– блок оцінки якості вод за біохімічними критеріями;  
– блок оцінки якості вод за бактеріологічними критеріями;  
– блок оцінки якості вод за даними біотестування води та донних відкладів. 
 3 Фізико-хімічні та хімічні показники  мають три складові:  
 – блок оцінки якості вод за критеріями сольового складу (дод. 6.1 – 6.3 ); 
 – блок оцінки якості вод за хімічними трофо-сапробіологічними 
критеріями (додаток 6.4 ); 
 – блок оцінки якості вод за критеріями вмісту специфічних речовин 
токсичної та радіаційної дії (додаток 6.5 ). 
 4 Блок оцінки якості вод за критеріями сольового складу включає такі 
спеціалізовані підсистеми, розроблені з урахуванням гідрохімічного 
районування території України: 
 – оцінку якості прісних вод за величиною загальної мінералізації та 
електропровідності (додаток 61 , рис. 7.1 додатку 7); 
 – оцінку якості прісних вод за вмістом сульфатів (додаток 6.2 , рис. 7.2  
додатку 7); 
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 – оцінку якості прісних вод за вмістом хлоридів (додаток 6.3 , рис. 7.3 
додатку 7). 
 5 Блок оцінки якості поверхневих вод за критеріями вмісту специфічних 
речовин токсичної та радіаційної дії (додаток 6.5, рис. 7.4 додатку 7 ) включає 
дві спеціалізовані підсистеми: 
–  оцінку якості вод за критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії 
у воді, донних відкладах та гідробіонтах, з окремою шкалою якості вод за 
вмістом заліза для північного Полісся; 
–  оцінку поверхневих вод за критеріями вмісту специфічних речовин 
радіаційної дії. 
 6 Екологічна класифікація якості вод за біологічними критеріями 
(додаток 5) включає такі групи показників: гідробіологічні, біохімічні, 
бактеріологічні, біотестові. 
 7 Блок оцінки якості поверхневих вод за хімічними трофо-
сапробіологічними показниками (додаток 6.4 ) включає такі групи показників: 
загальні показники, показники кисневого режиму, показники вмісту сполук 
азоту, показники вмісту органічних речовин. 
 8 Всі спеціалізовані системи оцінок екологічної класифікації якості 
поверхневих вод побудовані за однаковим принципом: поділяють води на п'ять 
класів та сім підпорядкованих їм категорій. 
 9 Конкретні гідрофізичні, гідрохімічні, гідробіологічні та інші показники 
є елементарними ознаками якості вод. Інтегральні кількісні ознаки, що 
побудовані на інтегруванні елементарних ознак якості вод, є узагальнюючими 
ознаками якості вод. На основі елементарних і узагальнюючих ознак 
визначаються класи, категорії та індекси якості вод, зони сапробності та ступені 
трофності. 
 10 Визначені за цими ознаками класи і категорії якості вод 
характеризують природний стан, а також ступінь антропогенного забруднення 
поверхневих вод суші та естуаріїв України. 
 11 Назви, надані класам і категоріям якості вод та певні рівні трофності та 
сапробності вод, які їм відповідають  наведено у додатку 9 . 
 12 Етап визначення класів і категорій якості вод для окремих показників 
полягає у виконанні таких дій: 
– значення первинних чи осереднених величин кожного з показників 
зіставляються з відповідними критеріями якості вод, представленими у 
таблицях системи екологічної класифікації у додатках 5 , 6.1 – 6.5  (якщо 
величини показників вказані з більшою точністю, ніж у класифікації, їх 
необхідно округлити); 
– найгірші значення якості вод серед показників кожного блоку також 
зіставляються з відповідними критеріями якості вод; 
– на основі проведеного зіставлення середньоарифметичних та найгірших 
значень для кожного показника окремо визначаються категорії якості вод за 
середнім і найгіршим значеннями; 
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– зіставлення середніх і найгірших значень та визначення класів і категорій 
якості вод за окремими показниками виконується у межах відповідних груп і 
блоків екологічної класифікації.  
  За значеннями групових та блокових індексів якості вод визначається їх 
приналежність до певного класу та категорії.  
 13 Остаточне узагальнення оцінок полягає у визначенні середніх і 
найгірших значень для двох індексів якості вод, а саме: для біологічного 
індексу (IБ) та хімічного індексу (IХ). Крім того, визначається 
гідроморфологічний індекс (IГМ). 
 14 Етап визначення об’єднаної оцінки якості вод для певного водного 
об’єкта в цілому або для окремих його ділянок полягає в обчисленні 
інтегрального (комплексного) екологічного індексу (ІЕ). Використання 
екологічного індексу якості вод доцільно в тих випадках, коли зручніше 
користуватися однозначною оцінкою: для планування водоохоронної 
діяльності, опрацювання водоохоронних заходів, здійснення екологічного і 
еколого-економічного районування, екологічного картографування тощо.  
 15 Визначення екологічного індексу здійснюється за формулою:  

IЕ = max(IБ, IХ, IГМ),                                                               (1) 
 16 Біологічний індекс якості вод (ІБ) визначається на основі узагальнення 
значень таких блокових індексів: 

ІБсеред. = (ІГсеред.+ІМсеред.+ІБХсеред+ІБТсеред.) / N,    (2) 
де ІГсеред. – індекс гідробіологічних показників; 
ІМсеред. – індекс мікробіологічних показників; 
ІБХсеред. – індекс показників біохімічних процесів; 
ІБТсеред. – індекс біотестових показників. 
N      – загальна кількість блоків біологічних показників, які розглядаються.  
 Середні значення групових індексів розраховуються як 
середньоарифметичне значення суми категорій показників, що входять до 
відповідної групи. Наприклад, індекс гідробіологічних показників (ІГсеред.) може 
визначатися за формулою: 

ІГсеред.= (КУсеред.+КФсеред+КБІсеред.)/3,     (3)  
де КУсеред – категорія за структурними показниками біотичних угруповань; 
КФсеред. – категорія за показниками фітопланктону; 
ІБІсеред. – категорія за біоіндикаційними оцінками. 
 17 Значення хімічного індексу якості вод (ІХсеред.) розраховується як: 

ІХсеред.=(ІСсеред.+ІТСсеред.+ІТсеред.)/3,    (4) 
де ІСсеред – індекс показників сольового складу; 
ІТСсеред – індекс хімічних трофо-сапробіологічних показників; 
ІТсеред – індекс специфічних показників токсичної і радіаційної дії. 
 18  Індекс хімічних трофо-сапробіологічних показників розраховується на 
основі узагальнення значень категорій наступних групових показників : 

ІТ-С серед.= (ІКРсеред.+ІОРсеред.+ІЗПсеред.+ІБРсеред.)/4,   (5) 
де ІКРсеред. – індекс показників кисневого режиму; 
ІОРсеред. – індекс показників вмісту органічних речовин; 
ІЗПсеред. – індекс загальних показників (рН, завислі речовини та ін.); 
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ІБРсеред. – індекс показників вмісту сполук біогенних елементів. 
 Індекс показників вмісту сполук біогенних елементів (ІБРсеред.) 
визначається як: 

ІБРсеред. = (КNH4+КNO2+КNO3+КN+2КРO4+2КР)/8,   (6) 
де КNH4, КNO2, КNO3, КN, КРO4, КР – категорії за показниками вмісту, відповідно, 
амонійного, нітритного, нітратного і загального азоту, фосфору фосфатів і 
загального фосфору. Якщо кількість показників, за якими є інформація, менша, 
у знаменнику ставиться відповідна цифра з урахуванням пропорційного 
множення категорій по фосфору. 
 Всі інші індекси розраховуються як середні арифметичні категорій якості 
показників, які вимірювалися. 
 Загальна структура побудови екологічної оцінки наводиться на рис. 2.  

 
Рис. 2. Структура побудови екологічної оцінки: 

ІКР – індекс показників кисневого режиму; ІОР – індекс показників вмісту 
органічних речовин; ІЗП – індекс загальних показників (рН, завислі речовини 
та ін.); ІБР – індекс показників вмісту сполук біогенних елементів; ІС – індекс 
показників сольового складу; ІТС – індекс хімічних трофо-сапробіологічних 
показників; ІТ – індекс специфічних показників токсичної і радіаційної дії; ІГ –
 індекс гідробіологічних показників; ІМ – індекс мікробіологічних показників; 
ІБХ – індекс показників біохімічних процесів у воді та донних відкладах; ІБТ – 
індекс біотестових показників. 
 19 Хімічний індекс якості вод IХнайгір. визначається за найгіршим 
значенням з трьох блокових індексів ІС, ІТ-С, ІТ:  

IХнайгір.= max (ІС, ІТ-С, ІТ ).     (7) 
Біологічний індекс якості вод IБнайгір., як і хімічний індекс IХнайгір., визначається за 
найгіршим значенням серед усіх блокових індексів біологічних показників:.  

IБнайгір.= max (ІГ, ІМ, ІБХ, ІБТ.).     (8) 
 20 Для забезпечення достовірності результатів оцінки якості вод за 
хімічними трофо-сапробіологічними критеріями (додаток Б.4) загальна 
кількість показників, за якими виконується оцінка, не повинна бути меншою, 
ніж 10. 
 21 Для оцінки якості вод за показниками специфічних речовин токсичної 
і радіаційної дії (додаток Б.5) доцільно використовувати коефіцієнт донної 
акумуляції (КДА), який відображає накопичення поллютантів у донних 
відкладах і гідробіонтах, та індекс забруднення донних відкладів (ІЗД).  
 Коефіцієнт донної акумуляції, накопичення поллютантів у донних 
відкладах (КДА) та гідробіонтах обчислюється як:  
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КДА = 
в
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С ,       (9) 

де Сд – концентрація поллютантів у донних відкладах або гідробіонтах; 
 Св – концентрація поллютантів у воді.  
 Індекс забруднення донних відкладів (ІЗД) розраховується за формулою: 
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де Снп/СХКнп – кратність абсолютної концентрації нафтопродуктів (НП) у 
донних відкладах по відношенню до середньої характерної концентрації НП, 
визначеної для донних відкладів ідентичного гранулометричного складу у 
фоновому створі; ∑Сіхоп/СХКіхоп – сума кратностей абсолютних концентрацій 
виявлених (пхоп) пестицидів по відношенню до їх середніх характерних 
концентрацій, визначених для донних відкладів ідентичного 
гранулометричного складу у фоновому створі; ∑Сі

Мс/ СХКі
Мс – сума кратностей 

абсолютних концентрацій виявлених (пМс) металів по відношенню до їх 
середніх характерних концентрацій, визначених для донних відкладів 
ідентичного гранулометричного складу у фоновому створі. 
 22 Одним із способів подання результатів оцінювання екологічного стану 
поверхневих вод, згідно Водній Рамковій Директиві ЄС 2000/60/ЕС, може бути 
індекс екологічної якості (EQI). Цей індекс визначається шляхом порівняння 
значень показників, отриманих у конкретному створі, зі значеннями показників 
у референційних (еталонних) умовах:  

EQI=1/N ·∑
=

N

i Pe
Pi

1
,      (11) 

де Рі – значення показника в і-му створі; Рe – значення показника в 
еталонному створі; N – загальна чисельність показників. 
 Градації індексу EQI відповідно до класів якості вод наводяться у 
керівному документі ЕС «Common Implementation Strategy for the Water 
Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document № 10»:  

Клас якості вод 
1 2 3 4 5 

Відмінна 
(high) 

Добра 
(good) 

Посередня 
(moderate)  

Низька 
(poor) 

Погана 
(bad)  

Значення EQI 1-0,83 0,82-0,62 0,61-0,41 0,40-0,20 <0,20 
 Для приведення індексу екологічної оцінки якості вод (ІЕ) до діапазону 
від 1 до 0, який прийнято для EQI, можна використати відношення: 

ІЕпр= 1 – (ІЕ / 7).       (12) 
 23 Перелік основних біологічних та підтримуючих їх гідроморфологічних 
і хімічних показників, які рекомендується у Водній Рамковій Директиві ЄС 
2000/60/ЕС використовувати при класифікації різнотипних водних об’єктів, 
представлені у додатку Д.  
 24  Для коригування екологічної оцінки якості вод відповідно до водності 
за певний період спостережень можна використовувати величину коефіцієнту 
водності КВ: 

КВ=QС/QБ,      (13), 
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де QС – середня витрата води за період, для якого виконується оцінка;  
 QБ – середньобагаторічна витрата води за аналогічний період (сезон).  
 Враховуючи діапазон зміни індексу екологічної оцінки, уточнений 
екологічний індекс якості вод з урахуванням водності (ІЕУ) може бути 
розрахований на базі індексу екологічної оцінки (ІЕ) як:  

ІЕУ={ ІЕ при QС≥QБ і КВ≥1;  (14). ІЕ+(7–ІЕ)(1–КВ) при QС<QБ і КВ<1. 
 25 Прийнятним варіантом розрахунку можна вважати комбінування 
обчислень середніх і найгірших величин (середні з найгірших за блоками 
показників, середні з найгірших у блоках показників за групами пунктів 
контролю та ін. залежно від мети дослідження й забезпеченості інформацією), 
але у такому разі до оцінки має бути додано опис методу обчислення й 
порівнюватися можуть лише оцінки, отримані за одним методом розрахунку.  
 26 Перелік основних біологічних та підтримуючих їх гідроморфологічних 
і хімічних показників наведено у додатку 10  до цієї Методики.  
 
 
 
3.9 Додаток 9 - Назви, що надано класам, категоріям екологічного стану 
масиву поверхневих вод та певні рівні трофності та сапробності 
 
Клас якості вод  І II III IV V 
Категорія якості 

води  1 2 3 4 5 6 7 

Назва класів і 
категорій якості 
вод за їх станом 

Відмінні Добрі Задовільні Погані Дуже 
погані 

Відмінні Дуже 
добрі Добрі Задові-

льні 
Посе-
редні Погані Дуже 

погані 
Назва класів і 

категорій якості 
вод за ступенем 

їх чистоти 
(забрудненості) 

Дуже 
чисті Чисті Забруднені Брудні Дуже 

брудні 

Дуже 
чисті Чисті Досить 

чисті 

Слабко 
забруд-

нені 

Помірно 
забруд-

нені 
Брудні Дуже 

брудні 

Сапробність 

Олігосапробні β-мезосапробні α-мезосапробні Полі-
сапробні 

β-оліго-
сапробні 

α-олі-
госап-
робні 

β’-мезо-
сапроб-

ні 

β’’-ме-
зосап-
робні 

α’-мезо-
сапроб-

ні 

α’’-мезо-
сапробні 

Полі-
сапробні 

Трофність 
(переважаючий 

тип) 

Оліго-
трофні Мезотрофні Евтрофні Полі-

трофні 
Гіпер-
трофні 

Оліго-
трофні - 

олігомезо-
трофні 

Мезо-
тро-
фні 

Мезо-
ев-

трофні 

Ев-
трофні 

Евполі-
трофні 

Полі-
трофні 

Гіпер-
трофні 
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3.11 Додаток 11 - Формалізація екологічної оцінки для гідробіологічних та 
гідрохімічних показників  
 
 1 Формалізація екологічної оцінки, що виконується окремо для блоків 
гідробіологічних та гідрохімічних показників, призначена для визначення 
значень гідробіологічного та гідрохімічного індексів відповідно. 
 2 Гідробіологічний індекс визначається за формулою: 

ІБсеред=(∑
=

N

i 1
δIІІсеред.)/(∑

=

N

i 1
δI),      (1) 

де І1серед (=ІГсеред.) – індекс показників стану біотичних угруповань; 
І2серед (=ІМсеред.) – індекс мікробіологічних показників; 
І3серед (=ІБХсеред.) – індекс показників біохімічних процесів; 
І4серед (=ІБТсеред.) – індекс біотестових показників; 
N – кількість індексів, що враховуються при обчисленні (N =1 ... 4); 

δI ={ 1, якщо індекс ІІсеред присутній; (2) 
0, якщо індекс ІІсеред не визначений. 

 (Якщо ∑
=

N

i 1
δI=0, оцінка за блоком неможлива). 

 3 Величина гідрохімічного індексу якості води визначається, як: 

ІХсеред.=(∑
=

N

i 1
δIІІсеред.)/(∑

=

N

i 1
δI),      (3) 

де І1серед. (=ІСсеред.) – індекс показників сольового складу; 
І2серед. (=ІТСсеред.) – індекс трофо сапробіологічних показників; 
І3серед. (=ІТсеред.) – індекс показників вмісту специфічних речовин; 
N – кількість індексів, що враховуються при обчисленні (=1 ... 3); якщо 
N<3, оцінка може вважатися лише орієнтовною; 

δI ={ 1, якщо індекс ІІсеред присутній; (4) 
0, якщо індекс ІІсеред не визначений. 

 (Якщо ∑
=

N

i 1
δI=0, оцінка за блоком неможлива). 

 4 Індекс трофо-сапробіологічних показників розраховується як середнє 
арифметичне окремих групових індексів, а саме: 

ІТСсеред.=(∑
=

N

i 1
δIІІсеред.)/(∑

=

N

i 1
δI),      (5) 

де І1серед. (=ІКРсеред.) – індекс показників кисневого режиму; 
І2серед. (=ІОРсеред.) – індекс показників вмісту органічних речовин; 
І3серед. (=ІЗПсеред.) – індекс загальних показників; 
І4серед. (=ІБРсеред.) – індекс показників вмісту сполук біогенних елементів; 
N – кількість індексів, що враховуються при обчисленні (=1 .. 4); якщо 
N<4, оцінка може вважатися лише орієнтовною; 

δI ={ 1, якщо індекс ІІсеред присутній; (6) 
0, якщо індекс ІІсеред не визначений. 
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 (Якщо ∑
=

N

i 1
δI=0, оцінка за блоком неможлива). 

 5 Групові індекси-складові гідрохімічного та гідробіологічного індексів 
визначаються як середні арифметичні значень категорій (цілих чи дробових) 
якості виміряних показників, що входять до складу відповідних груп показників 
(додатки А та Б), крім індексу вмісту показників сполук біогенних елементів. 
Індекс показників вмісту сполук біогенних елементів визначається як: 

ІБрсеред. = 
∑∑

∑∑

==

==

+

+

PN

PN

N

j
j

N

i
i

N

j
jj

N

i
ii KK

11

11

2

2

δδ

δδ
,     (7) 

де Кі – категорія якості і-го показника азотної групи (вмісту амонійного, 
нітритного, нітратного та загального азоту); 
NN – загальна кількість визначених показників азотної групи, що 
враховуються при узагальненні (=1 ... 4); 
Кj – категорія якості j-го показника фосфорної групи (вмісту фосфору 
фосфатів та загального фосфору); 
NР – загальна кількість визначених показників фосфорної групи, що 
враховуються при узагальненні (=1 ... 2); 

δі(j) ={ 1, якщо індекс Ki(j) присутній; (8) 
0, якщо індекс Ki(j) не визначений. 

 (Якщо ∑
=

N

i 1
δI=0, оцінка за блоком неможлива). 

 6 Значення категорії якості води окремого показника визначається цілим 
числом, що відповідає інтервалу, до якого потрапляє виміряна величина цього 
показника відповідно до таблиць класифікацій: 

Ki = j, якщо Kijmin ≤ ACi ≤ Kijmax ,     (9) 
де Кі – категорія і-го показника; 

j – ціле число від 1 до 7, що визначає відповідну категорію якості; 
Kijmin та Kijmax – значення меж діапазону (найменше і найбільше значення) j-ї 
категорії якості для і-го показника; 
АСі – виміряна чи узагальнена (середня) величина і-го показника якості 
води. 

Уточнене (дробове) значення категорії якості визначається за 
формулою: 

Кіу = Кі+(ACi-Kimin)/(Kimax-Kimin)     (10) 
де Кі – категорія якості води (ціле число), якій відповідає виміряна чи 
узагальнена (середня) величина і-го показника якості води. 
 Уточнене значення категорії якості дозволяє робити оцінку якості більш 
гнучкою та точнішою за допомогою подальшого округлення отриманого 
значення до десятих.  
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 7 Категорії якості води за значеннями блокових та групових індексів 
визначаються шляхом округлення величин цих індексів до найближчого цілого. 
 8 Клас якості води для i-го показника визначається за величиною 
отриманої для нього категорії якості води таким чином: 

1, якщо Kі = 1; 
2, якщо Kі = 2 або 3; 

Qi =     3, якщо Kі = 4 або 5; 
4, якщо Kі = 6; 
5, якщо Kі = 7. 

(11) 

 Клас якості визначається аналогічно на основі отриманих значень 
блокових і групових індексів. 
 
 
3.12 Додаток 12 - Екологічні нормативи якості (ЕНЯ) для визначення 
хімічного стану масиву поверхневих вод 
 

Назва речовини 

Середньорічна концентрація 
(ЕНЯСР), 
мкг/дм3 

Максимально допустима 
концентрація, (ЕНЯMAХ), 

мкг/дм3 
Концент
рація у 
біоті 
(живі 
водні 

організ-
ми)(5) 

річки, озера, 
штучні / 

істотно змінені 
масиви 

поверхневих 
вод 

перехідні 
води, 

прибережні 
води 

річки, озера, 
штучні / 

істотно змінені 
масиви 

поверхневих 
вод 

перехідні, 
прибережні 

води 

Алахлор 0,3 0,3 0,7 0,7  

Антрацен** 0,1 0,1 0,1 0,1  

Атразин 0,6 0,6 2,0 2,0  

Бензол 10 8 50 50  

Бромовані дифенілові етери 
(ефіри)(1) 

  0,14 0,014 0,0085 

Кадмій   
і його сполуки (залежно  
від твердості води)(2) 

≤0,08 
(клас 1) 

0,08 
(клас 2) 

0,09 
(клас 3) 

0,15 
(клас 4) 

0,25 
(клас 5) 

0,2 ≤0,45 
(клас 1) 

0,45  
(клас 2) 

0,6  
(клас 3) 

0,9  
(клас 4) 

1,5  
(клас 5) 

≤0,45 
(клас 1) 

0,45 
(клас 2) 

0,6 
(клас 3) 

0,9 
(клас 4) 

1,5 
(клас 5) 

 

Tетрахлорметан 
(чотирихлористий вуглець) 

12 12 не застосов. не застосов.  

Хлоралкани, C10-13 0,4 0,4 1,4 1,4  

Хлорфенвінфос суміш цис- і 
транс-ізомерів 

0,1 0,1 0,3 0,3  
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Хлорпірифос  
(хлорпірифос-етил) 

0,03 0,03 0,1 0,1  

Циклодієнові пестициди: 
алдрин 
діелдрин 
ендрин 
ізодрин 

Σ =0,01 Σ =0,005 не застосов. не застосов.  

ДДТ(3) 0,025 0,025 не застосов. не застосов.  

Пара-пара-ДДТ 0,01 0,01 не застосов. не застосов.  

1,2-Дихлоретан 10 10 не застосов. не застосов.  

Дихлорметан (хлористий 
метилен) 20 20 не застосов. не застосов.  

Ди(2-етилгексил)-фталат 1,3 1,3 не застосов. не застосов.  

Діурон 0,2 0,2 1,8 1,8  

Ендосульфан** 0,005 0,0005 0,01 0,004  

Флуорантен 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30 

Гексахлорбензол**   0,05 0,05 10 

Гексахлорбутадієн**   0,6 0,6 55 

Гексахлорциклогексан 
(ліндан)** 0,02 0,002 0,04 0,02  

Ізопротурон 0,3 0,3 1,0 1,0  

Свинець та його сполуки 1,2(6) 1,3 14 14  

Ртуть та її сполуки**   0,07 0,07 20 

Нафталін 2 2 130 130  

Нікель та його сполуки 4(6) 8,6 34 34  

Нонилфеноли (4-
нонилфенол)** 0,3 0,3 2,0 2,0  

Октилфеноли (4-(1,1, 3,3-
тетраметил-бутил)-фенол) 0,1 0,01 

не застосов. не застосов.  

Пентахлорбензол** 0,007 0,0007 не застосов. не застосов.  

Пентахлорфенол 0,4 0,4 1 1  

Поліароматичні вуглеводні(4): 
бензо(а)пірен 
бензо(b)флуорантен 
бензо(k)флуорантен 
бензо(g,h,i,)перілен 
індено(1,2,3-cd)пірен 

 
1.7·10-4 

Примітка 1 
Примітка 1 
Примітка 1 
Примітка 1 

 
1.7·10-4 

Примітка 1 
Примітка 1 
Примітка 1 
Примітка 1 

 
0,27 

0,017 
0,017 

8,2·10-3 
не застосов. 

 
0,027 
0,017 
0,017 

8,2·10-4 
не застосов.я 

 
5  
Прим. 4 
Прим. 4 
Прим. 4 
Прим. 4 

Симазин 1 1 4 4  

Тетрахлоретилен 10 10 не застосов. не застосов.  

Трихлоретилен 10 10 не застосов. не застосов.  
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Сполуки трибутилолова 
(трибутилолова катіон) 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015  

Трихлорбензоли 0,4 0,4 не застосов. не застосов.  

Трихлорметан (хлороформ) 2,5 2,5 не застосов. не застосов.  

Трифлуралін 0,03 0,03 не застосов. не застосов.  

Дикофол 1,3·10-3 3,2·10-5 не застосов. не застосов. 33 

Перфтороктановий 
сульфонат і його похідні 
(ПФОС) 

6,5·10-4 1,3·10-4 
36 7,2 9,1 

Квіноксифен 0,15 0,015 2,7 0,54  

Діоксини і діоксиноподібні 
сполуки 

  не застосов. не застосов. сума 
ПХДД+ 
ПХДФ+ 

ПХБ-ДП, 
0,0065 

мкг/кг ТП 
Прим. 7 

Аклоніфен 0,12 0,012 0,12 0,012  

Аклоніфен 0,012 0,0012 0,04 0,004  

Цибутрин 0,0025 0,0025 0,016 0,016  

Циперметрин 8·10-5 8·10-6 6·10-4 6·10-5  

Дихлофос 6·10-4 6·10-5 7·10-4 7·10-5  

Гексабромцикло-додекан 
(ГБЦДД)- 0,0016 0,0008 0,5 0,05 167 

Гептахлор і 
гептахлорепоксид 2·10-7 1·10-8 3·10-4 3·10-5 6,37 Ч 

10-3 

Тербутрин 0,065 0,0065 0,34 0,034  
 

Примітки.1.  Для групи бромовані дифенілові етери (ефіри) концентрації відносять до суми концентрацій 
похідних сполук з номерами 28, 47, 99, 100, 153 і 154. 

 2.  Для кадмію і його сполук значення концентрацій варіюються залежно від жорсткості води, як 
зазначено в п’яти класах (клас 1: <40 мг CaCO3 / дм3, клас 2: від 40 до <50 мг CaCO3 / дм3, клас 
3: від 50 до <100 мг CaCO3 / дм3, клас 4: 100 до <200 мг СаСО3 / дм3, клас 5: ≥200 мг СаСО3 / 
дм3). 

 3.  ДДТ в цілому містить суму ізомерів 1,1,1-трихлор-2,2-біс (п-хлорфеніл) етан; 1,1,1-трихлор-2 
(о-хлорфеніл) -2- (п-хлорфеніл) етан; 1,1-дихлор-2,2-біс (п-хлорфеніл) етилену; і 1,1-дихлор-
2,2-біс (п-хлорфеніл) етан. 

 4.  Для групи поліароматичних вуглеводнів (ПАВ) концентрації у біоті та середньорічні 
концентрації у воді відносять до концентрації бенз(а)пірену, на токсичності якого вони 
засновані. Бенз(а)пірен можна розглядати як маркер для інших ПАВ. Тільки бенз(а)пірен слід 
контролювати для порівняння з концентрацією у біоті або середньорічною концентрацією у 
воді. 

 5.  Якщо не зазначено інше, концентрації в біоті відносять до риби. Для речовин флуорантен і 
ПАВ концентрації в біоті відносять до ракоподібних і молюсків. Для цілей визначення 
хімічного стану масиву поверхневих вод моніторинг флуорантену і ПАВ у рибі не підходить. 
Для речовини діоксини концентрації в біоті відносять до риби, ракоподібних і молюсків. 

 6.  Ці концентрації відносять до біодоступної концентрації речовин. 
 7. ПХДД: поліхлоровані дібензо-п-діоксини; ПХДФ: поліхлоровані дібензофурани; ПХБ-ДП: 

діоксиноподібні поліхлоровані біфеніли; ТП: інші токсичні похідні. 
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3.13 Додаток 13 - Система та порядок визначення хімічного стану масиву 
поверхневих вод 
 

Система класифікації хімічного стану масиву поверхневих вод. 
 Хімічний стан масиву поверхневих вод класифікується за двома 
класами: 1 клас («добрий»), 2 клас («недосягнення доброго»). Окрім того, 2 
клас має підкласи: 2.1 – «помірково поганий», 2.2 – «поганий» , 2.3 – «дуже 
поганий» , 2.4 – «екстремально поганий» (таблиця 1). 
 Таблиця 1 – Класифікація хімічного стану масиву поверхневих вод  та 
значення хімічного індексу Iх . 

Назва класу Клас Підклас Значення індексу I 
«Добрий» 1 - 1 
«Недосягнення доброго» 2 - 2 
«Поміркові поганий» 2 2.1 2 - 3 
«Поганий» 2 2.2 3-10 
«Дуже поганий» 2 2.3 10-50 
«Екстремально поганий» 2 2.4 > 50 
 
 Блок-схема алгоритму визначення хімічного стану масиву поверхневих 
вод за чотирма групами показників (Д – добрий хімічний стан, НД – 
недосягнення доброго хімічного стану). 

 
2 Порядок виконання оцінки класу хімічного стану масиву поверхневих вод 
 Оцінка класу хімічного стану масиву поверхневих вод здійснюється в 
точках контролю поверхневих вод (моніторингові точки). Визначаються 
середні концентрації забруднюючих речовин відповідно до переліку 
забруднюючих речовин. Для одної пріоритетної  речовини клас хімічного 
стану масиву поверхневих вод визначається за формулою: 

якщо  Ci/ ЕНЯi  ≤ 1.0 ,      (1) 
то хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є «добрий» (1 
клас), де Ci – середня концентрація i- пріоритетної забруднюючої речовини за 
певний час (рок) у воді масиву поверхневих  вод, ЕНЯi  – концентрація i-
забруднюючої речовини, що відповідає екологічному нормативу якості. 

Якщо  Ci/ЕНЯi   > 1.0 ,       (2) 
то хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є «недосягнення  
доброго» (2 клас). 
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 Для одної забруднюючої речовини, яка входить до груп показників 
сольовий склад, токсичні речовини, органічні та біологічні сполуки, клас  
хімічного стану масиву поверхневих вод визначається за формулою: 

якщо  Ci/Сдi  ≤ 1.0 ,      (3) 
то хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є «добрий» (1 
клас), де Ci – середня концентрація  i -  забруднюючої речовини за певний час 
(рок) у воді масиву поверхневих  вод, Сдi – концентрація i-забруднюючої 
речовини, що відповідає граничному значенню доброго хімічного стану. 
 Для розчиненого  кисню (О2) формула (3) не використовується. Для цієї 
речовини, якщо  Ci/Сдi ≥ 1.0 , то хімічний стан масиву поверхневих вод за 
цією речовиною є «добрий». В протилежному стані (Ci/Сдi < 1.0) хімічний 
стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є “недосягнення  доброго”. 
 Якщо для усіх i-х забруднюючих речовин певної групи хімічних 
речовин Ci/ЕНЯi  ≤ 1.0 або Ci/Сдi ≤ 1.0, то хімічний стан цієї групи речовин 
масиву поверхневих вод є «добрий». Якщо, за деякими забруднюючими 
речовинами Ci/ ЕНЯi > 1.0  або Ci/Сдi > 1.0, то хімічний стан масиву 
поверхневих вод за цими речовинами є «недосягнення доброго». 
 Визначення класу хімічного стану води масиву поверхневих вод для 
групи пріоритетних речовин  здійснювати за формулою: 
         n 

Ik = 1 + 1/(n-m)∑ (Ci/ЕНЯi  - 1),    (4) 
         i=1 

де Ik – індекс, що визначає клас хімічного стану масиву поверхневих та 
відповідає певній групі хімічних речовин; Ci – середня концентрація i-
забруднюючої речовини за результатами вимірювань за певний час (мкг/дм3); 
ЕНЯi  - концентрація i-речовини, яка відповідає значенню концентрації i-ї 
хімічної речовини екологічного нормативу якості води масиву поверхневих 
вод (мкг/дм3); n – кількість речовин за якими визначається для групи 
забруднюючих речовин клас хімічного стану масиву поверхневих вод; m - 
число показників для яких значення Ci < ЕНЯi.  

Приймається, що якщо Ci/ЕНЯi  < 1,0 , то Ci/ ЕНЯi   = 1.  (5) 
 У разі, коли n=m, формула (5) не використовується, приймається Ik = 1. 
 Визначення класу хімічного стану води масиву поверхневих вод для 
інших груп забруднюючих речовин  здійснюється за формулою: 
         n 

Ik = 1 + 1/(n-m)∑ (Ci/ Сдi   - 1),     (6) 
         i=1 

де Ik – індекс, якій визначає клас хімічного стану масиву поверхневих та 
відповідає певній групі хімічних речовин; Ci – середня концентрація i-
забруднюючої речовини за результатами вимірювань за певний час (мкг/дм3); 
Сдi  - концентрація i-забруднюючої речовини, що відповідає граничному 
значенню доброго хімічного стану концентрація i-речовини, (мкг/дм3); 

якщо Ci/ Сдi   < 1,0  , то    Ci/ Сдi   = 1,0,   (7) 
n – кількість речовин за якими визначається для групи забруднюючих 
речовин клас хімічного стану масиву поверхневих вод; m - число показників 
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для яких значення Ci < Сдi. В разі, коли n=m, формула (7) не 
використовується, приймається Ik = 1. 
 Якщо згідно до результатів розрахунків визначається, що 

Ik = 1,       (8) 
то клас хімічного стану масиву поверхневих вод є “добрий”. 

Якщо Ik > 1, то приймаємо Ik=2    (9) 
- клас хімічного стану масиву поверхневих вод є “недосягнення доброго”. 
 Для кожної групи забруднюючих речовин визначається свій індекс 
хімічного класу, які позначаються таким чином: група пріоритетних речовин 
це I1; група компонентів сольового складу I2; група показників еколого-
санітарного стану I3; група специфічних забруднюючих речовин це I4. 
 Клас загальний індекс класу хімічного стану масиву поверхневих вод Iх 
визначається за формулою: 

Iз = max (I1, I2, I3, I4)     (10) 
 При визначеності вагових коефіцієнтів важливості (пріоритетності) 
окремих індексів, пропонується визначати загальний індекс класу хімічного 
стану масиву поверхневих вод за формулою: 

Iх = (ϛ1∙I1 + ϛ2∙I2 + ϛ3∙I3+ ϛ4∙I4) / 4,   (11) 
де Iх - загальний індекс класу хімічного стану поверхневих вод водного 
об’єкту; I1, I2, I3, I4 - індекси, які визначають клас хімічного стану масиву 
поверхневих вод за окремими групами; ϛ1, ϛ2, ϛ3, ϛ4 –«вага» відповідного 
індексу, яка показує його важливість (пріоритетність)). 
 Якщо Iх = 1, то клас хімічного стану масиву поверхневих вод є 
«добрий»;. якщо I > 1, то клас хімічного стану масиву поверхневих вод є 
«недосягнення доброго». 
 Крім того, якщо 1<I< 2, то підклас хімічного стану масиву поверхневих 
вод є «недосягнення доброго». Якщо 2 < I < 3, то підклас хімічного стану ма-
сиву поверхневих є «помірково поганий». Якщо 3 < I < 10, підклас хімічного 
стану масиву поверхневих вод є «поганий». Якщо 10 < I < 50, то підклас хімі-
чного стану масиву поверхневих є «дуже поганий». Якщо I > 50, то підклас 
хімічного стану масиву поверхневих вод є «екстремально поганий».  
 Для оцінювання хімічного стану масиву поверхневих вод  
використовується чотири групи забруднюючих речовин (табл. 1.2-1.6): 
а) перелік пріоритетних забруднюючих речовин відповідно до наказу 
Мінприроди України від 06.02.2017 № 45 (Додаток 12 до Методики); 
б) показники компонентів сольового складу: сума іонів, хлориди, сульфати; 
в) показники органічних та біогенних сполук (перелік  показників  еколого-
санітарного  стану): розчинений кисень, розчинені органічні речовини (за 
показниками БСК5 та ХСК), сполуки головних біогенних елементів (азот 
амонійний, азот нітратний, азот нітритний, фосфати; 
г) показники токсичних речовин (перелік специфічних забруднюючих 
речовин). 
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 Таблиця 2 – Показники компонентів сольового складу – сума іонів та 
значення концентрацій речовин, що відповідають граничним значенням 
доброго хімічного стану, СД 

Гідрохімічна область Сума іонів, мг/дм3 
Північне Полісся та Закарпаття 200 
Південне й східне Полісся, гірський Крим, Дніпро, 
Дністер, Південний Буг, Дунай 

500 

Північний і західний Лісостеп 1000 
Східний Лісостеп і Степ 2000 
 Таблиця 3 – Показники компонентів сольового складу - сульфати та  
значення концентрацій речовин, що відповідають граничним значенням 
доброго хімічного стану, СД 

Гідрохімічна область Сульфати, мг/дм3 
Правобережне Полісся 10 
Захід. Лісостеп, східне Полісся, Карпати, Дніпро, Дунай, 
гірський Крим,  

60 

3 Південний захід Степу й північний схід Лісостепу 200 
4 Північний схід Степу, Приазов’я та Причорномор’я 1000 
Таблиця 4 – Показники компонентів сольового складу - хлориди та значення 
концентрацій речовин, що відповідають граничним значенням доброго 
хімічного стану, СД 

Гідрохімічна область Хлориди, мг/дм3 
Полісся й Закарпаття 10 
Лісостеп, північ. захід Степу, Дніпро, Дунай, гірський Крим, 50 
Східний Степ, крім центру 250 
Приазов’я, Причорномор’я та центр східного Степу 600 
 Таблиця 5 – Показники органічних та біогенних сполук та значення 
концентрацій речовин, що відповідають граничним значенням доброго 
хімічного стану,  СД 
№ з/п Назва речовини Концентрація, СД 
1 Азот амонійний, мгN/ дм3 0,3 
2 Азот нітритний, мгN/ дм3 0,01 
3 Азот нітратний, мгN/ дм3 0,5 
4 Фосфор фосфатів, мгN/ дм3 1,0 
5 Розчинений кисень, мгО2/дм3 не менш 6,0 
6 БСК5 , мгО2/дм3 3,0 
7 Біхроматна окислюваність, мгО2/дм3 25 
 Таблиця 6 - Показники токсичних речовин (специфічних 
забруднюючих речовин) та концентрацій речовин, що відповідають 
граничним значенням доброго хімічного стану, СД 
№ з/п Назва речовини / показника СД, (мкг/дм3) 
1 Алюміній 40 
2 Анілін 0,1 
3 Ванадій 1 



147 

4 Вісмут 1 
6 Залізо 100 
6 Кобальт 10 
7 Літій 80 
8 Магній 40 
9 Марганец 25 
10 Метанол 100 
11 Миш’як 3 
12 Мідь 1 
13 Молібден 1 
14 Нафтопродукти 50 
15 Олово 100 
16 Роданід (калію) 100 
17 СПАР 100 
18 Титан 60 
19 Феноли 1 
20 Формальдегід 10 
21 Хром трехвалентний 5 
22 Хром шестивалентний 1 
23 Цинк 15 
24 Ціаніди 5 
 
3.14 Додаток 14 – Блок-схема алгоритму визначення загального стану 
масиву поверхневих вод 
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3.15 Додаток 15 - Критерії для встановлення надійності правильного 
визначення екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод 

 
Рівень  

надійності Критерії/графічне відображення 

Екологічний стан 
ВИСОКИЙ Відповідність усім критеріям:  

біологічні показники: дані моніторингу відповідають вимогам щодо переліку 
показників, що визначались;  моніторинг за біологічними показниками пов-
ністю відповідає вимогам до відбору та аналізу проб;  для інтеркалібрації за-
стосовувались методи, що відповідають вимогам ЄС;  результати моніторингу 
біологічних показників доповнено даними визначення за гідроморфологічни-
ми, хімічними та фізико-хімічними показниками;  групування масивів поверх-
невих вод демонструє правдоподібні результати;  
хімічні та фізико-хімічні показники:  існують прийняті національні екологічні 
нормативи якості води щодо концентрацій специфічних синтетичних та не-
синтетичних забруднюючих речовин, а також достатня кількість даних моні-
торингу (з частотою відбору проб, що відповідає Порядку здійснення держав-
ного моніторингу вод, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 19 вересня 2018 року № 758 (далі - Порядок));  групування масивів 
поверхневих вод демонструє правдоподібні результати 

СЕРЕДНІЙ Відповідність одному і більше критеріям:  
біологічні показники:  для інтеркалібрації не застосовувались методи, що 
відповідають вимогам ЄС;  дані моніторингу відповідають вимогам Порядку, 
але результати моніторингу за біологічними показниками не узгоджено з 
гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками або 
наявна невелика кількість даних для біологічних показників та існує 
вірогідність, що вони демонструють різні результати;  середній рівень 
надійності групування масивів поверхневих вод;  моніторинг біологічних 
показників не повною мірою відповідає вимогам до відбору та аналізу проб;  
хімічні та фізико-хімічні показники:  існують прийняті національні екологічні 
нормативи якості, проте даних не вистачає (згідно з Порядком);  середній 
рівень надійності групування масивів поверхневих вод 

НИЗЬКИЙ Відповідність одному і більше критеріям:  
біологічні показники:  немає відповідних методів та/або даних моніторингу, 
які відповідали б вимогам ЄС;  висновок щодо стану масиву поверхневих вод 
базується лише на оцінці ризиків;  
хімічні та фізико-хімічні показники:  відсутні національні екологічні норма-
тиви якості, проте наявні дані моніторингу, які свідчать про забруднення 

Хімічний стан 
ВИСОКИЙ Відсутність надходження у масив поверхневих вод забруднюючих речовин 

або відповідність таким критеріям:  дані є такими, що відповідають 
вимогам Порядку;  групування масивів поверхневих вод демонструє 
правдоподібні результати 

СЕРЕДНІЙ Відповідність усім критеріям:  наявність даних;  періодичність проведення 
вимірювань не відповідає вимогам Порядку;  середній рівень надійності 
групування масивів поверхневих вод 

НИЗЬКИЙ Відповідність одному і більше критеріям:  відсутність даних;  припущення 
щодо того, що стану «добрий» досягти не можна внаслідок надходження 
забруднюючих речовин у масив поверхневих вод (оцінка ризиків) 
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ВИСНОВКИ 
 
 1 В 2019 р. набув чинності Наказ Мінприроди, яким затверджено 
«Методику віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 
екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення 
штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів 
екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву 
поверхневих вод» [5].  
 2 Методику [5] даний час не можливо використовувати у зв'язку з 
суттєвими недоліками, а саме: 
 - використовувати її для визначення хімічного стану масиву 
поверхневих вод неможливо без додаткових досліджень,  
 - визначення класу хімічного стану призводить до помилкових 
результатів. 
 -  відсутність чітких критеріїв та визначень, такі словосполучення як 
«мало відхиляються», «помірно відхилюються», «значні зміни», «дуже сильні 
зміни» є суб'єктивними оцінними судженнями, які не дозволяють достовірно 
визначати різні класи екологічний стан масиву поверхневих вод (Додаток 2 до 
Методики) 
 - «добрий» стан за біогенними речовинами визначається таким чином, 
що концентрації цих речовин не перевищують рівнів, встановлених для 
забезпечення функціонування екосистем і досягнення значень, наведених для 
біологічних показників (Додаток 3 до Методики), але ці рівні не наведено і 
не вказано, де їх зайти; 
 - класифікація екологічного стану розробляється для кожного типу 
масиву поверхневих вод окремо, тобто є типоспецифічною, тому 
використання Методики відкладається на невизначений час до проведення 
попередньої типоспецифічної класифікації усіх водних об'єктів України; 
 - для розроблення типоспецифічної класифікації треба встановлювати 
граничні значення для класів екологічного стану масиву поверхневих вод на 
основі екологічних нормативів якості (ЕНЯ) води, які на даний час відсутні; 
 - екологічні нормативи якості (ЕНЯ) для визначення хімічного стану 
масиву поверхневих вод (Додаток 8 до Методики), не містять значень для 
важливих речовин, а саме, нафтопродуктів, СПАВ, фосфатів, БСК5, міді, 
хрому, нікелю та інші. Без врахування цих речовин не можливо правильно 
визначити екологічний та хімічний стани масиву поверхневих вод; 
 - визначення екологічного стану водного масиву поверхневих вод на 
підставі проведення типоспецифічної класифікації суперечить Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища України», а 
саме, четвертій частині ст. 33: «Нормативи гранично допустимих 
концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному 
середовищі та рівні шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього є 
єдиними для всієї території України», тому екологічні нормативи, як і ГДК, 
повинні бути єдиними для всієї території України; 
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 3 В країнах ЕС відповідно до ВРД (Водна рамкова директива) для 
оцінки екологічного стану поверхневих вод встановлюються 5 класів  
екологічного стану поверхневих вод: «відмінний», «добрий», «задовільний», 
«поганий», «дуже поганий». 
 4 Відповідно до нормативно-правових документів країн ЕС хімічний 
стан масиву поверхневих вод визначається двома класами: «добрий хімічний 
стан» (good chemical status) та «поганий хімічний стан» (bed chemical status). 
 5 Оцінка хімічного стану масиву поверхневих вод в країнах ЕС 
здійснюється за окремими групами забруднюючих речовин, кількість груп 
визначається самою країною. (наприклад, у Словенії оцінки здійснюється за 
3-ма групами забруднюючих речовин, а саме головні хімічні речовини, 
пріоритетні хімічні речовини та додаткові (indicative) хімічні речовини). 
 6 В країнах ЄС прийняті екологічні нормативи якості води масивів 
поверхневих вод СЯД (стандарти якості довкілля EQS). В Україні для 
поверхневих вод найбільш близькими до СЯД є гранично допустимі 
концентрації (ГДК) речовин для водойм рибогосподарського призначення. 
Для більшості показників групи пріоритетних речовин відсутні відповідні 
ГДК речовин для водойм рибогосподарського призначення, тому для них 
прийняті нормативи СЯД згідно Директиві 2013/39 ЄС [20]. 
 7 Для визначення класу хімічного стану масиву поверхневих вод 
України запропоновано використовувати 4 переліка забруднюючих речовин: 
 -  перелік компонент сольового складу,  
 -  перелік показників еколого-санітарного стану,  
 -  перелік речовин специфічної дії,  
 - перелік пріоритетних речовин відповідно до наказу Мінприроди 
України від 06.02.2017 № 45. 
 8 Запропоновано формулу, за якою здійснюється розрахунок класу 
хімічного стану масиву поверхневих вод по окремих групах показників. 
 9 Запропоновано при визначенні хімічного стану масиву поверхневих 
вод у в 2-ому класі «недосягнення доброго» виділити ще підкласи. 
 10 Наведено приклади визначення класу та підкласів хімічного стану 
масиву поверхневих вод на підставі розробленої методики. 
 11 Більшість існуючих методик, що використовують сукупність 
гідрохімічних і гідробіологічних показників, оперують з терміном клас вод, 
під яким розуміється рангова оцінка стану якості поверхневих вод. Ранги 
якості в цих класифікаціях ґрунтуюся на розпливчастому і неоднозначно 
ідентифікованому понятті "чистоти - забрудненості" води. Аналіз систем 
класифікації водойм дозволяє зробити висновок про відсутність до 
теперішнього часу єдиної, достатньо повною і збалансованої комплексної 
методики оцінки якості води, заснованої на сучасних методах формалізації, 
позбавленої суб'єктивізму при встановленні критеріїв, які б відповідали 
вимогам екологів і токсикологів, були б доступні для широкого 
використання.  
 12 Згідно з Водною Рамковою Директивою ЄС 2000/60/ЄС (ВРД), 
головним питанням при оцінці якості поверхневих вод є визначення 



151 

структурних і функціональних показників біологічної складової водних 
екосистем як основного чинника забезпечення стабільності умов відтворення 
водних ресурсів. Оцінка екологічного стану поверхневих вод за біологічними 
показниками повинна базуватися перш за все на дослідженні фітопланктону, 
фітобентосу, зообентосу, макрофітів та іхтіофауни. 
 13 Водорості відіграють важливу роль у біологічному аналізі води 
завдяки високій чутливості до умов навколишнього середовища, особливо 
угруповань фітопланктону, та високій стенотопності багатьох видів, що дає 
можливість їх використання в якості індикаторних організмів. 
 14 При екологічному нормуванні якості вод використовують такі 
показники фітопланктону, як біомаса та індекс сапробності Пантле і Бука у 
модифікації Сладечека, при цьому важливо одночасне урахування обох 
критеріїв якості води. Для визначення їх величин необхідні дані про видовий 
склад фітопланктону, чисельність кожного виду та загальну. 
 15 Серед багатьох індексів, які оцінюють видове різноманіття, 
загальновизнаним і найбільш поширеним є універсальний інформаційний ін-
декс різноманіття Шеннона, який для гідробіонтів, зокрема, фіто- і зоопланк-
тону, розраховують як за чисельністю, так і за біомасою. Індекс Шеннона, 
який характеризує видове різноманіття та його зв'язок з чисельністю й біома-
сою досліджених створів, може бути важливим додатковим показником в 
оцінці стану водойм, але не основним при визначенні класів якості води. 
 16 Надано розгляд ряду способів оцінювання екологічного стану вод-
них об’єктів та шкал класифікацій трофності вод за показниками вмісту хло-
рофілу «а» у фітопланктоні та донних відкладах, запропоновано класифіка-
ційну шкалу за обома зазначеними показниками, яка розрізняє 5 класів, за 
аналогією з методикою віднесення масиву поверхневих вод до одного з кла-
сів екологічного стану масиву поверхневих вод. 
 17 При віднесенні масиву поверхневих вод до одного з класів екологіч-
ного стану необхідно використовувати морфологічні показники і дані по вмі-
сту забруднюючих речовин у біомасі риб. Для отримання даних по референ-
ційному стану іхтіоценозів для різних типів масивів поверхневих вод Украї-
ни необхідно продовжити дослідження 2012 року, коли було встановлено 9 
референційних гідробіологічних створів в басейні р. Тиса. Без встановлення 
референційного складу і основних морфологічних показників риб для основ-
них типів масивів поверхневих вод в різних регіонах України використову-
вати ці показники при віднесенні масиву поверхневих вод до одного з класів 
екологічного стану неможливо. 
 18 Надано проект методики віднесення масиву поверхневих вод до од-
ного з класів його екологічного та хімічного станів, яка відповідає вимогам 
ВКУ (статей 21, 21-1) і прийнятій у рамках програми імплементації Водній 
Рамковій Директиві ЄС (WFD 2000/60/ЄС) та адаптована до українських 
умов здійснення державного моніторингу масивів поверхневих вод. 
 19 Методика може стати основою для складання програм і аналізу даних 
спостережень на масивах поверхневих вод, оцінки якості поверхневих вод з 
екологічних позицій та умов відтворення водних ресурсів. 
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