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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 236 с., 14 табл., 3 рис., 4 дод., 119 джерел. 

Об’єкт дослідження – законодавчі, нормативно-технічні та нормативно-

методичні вимоги до регулювання скидання забруднюючих речовин (РСЗР) у 

поверхневі води в Європейському Союзі (ЄС) та в Україні. 

Мета роботи – розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо 

порядку та методичних засобів визначення та встановлення зон змішування 

(ЗЗ) зворотної води з точкових джерел забруднення поверхневих вод, як 

ефективних природних та правових інструментів регулювання скидання 

забруднюючих речовин (ЗР). ЗЗ створюють можливості задоволення Україною 

загальноєвропейських вимог до якості вод в частині регулювання скидання 

пріоритетних речовин (ПР), зокрема, до вимог Директиви 2008/105/ЄC (про 

стандарти якості довкілля в галузі водної політики) та Директиви 2010/75/ЄС 

(про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень)). 

Методи дослідження – концептуально-логічний та порівняльно-

аналітичний, порівняльно-правовий аналіз, еколого-правовий аналіз, 

організаційно-структурне моделювання, поняттєвий аналіз хімічної 

систематики та гідравліки водних об’єктів. 

Вперше виділено та досліджено як важливий окремий еколого-правовий 

об’єкт підінститут регулювання скидання забруднюючих речовин (РСЗР) 

водного законодавства України та екологічного законодавства ЄС. Розглянуто 

головну складову РСЗР: ЗЗ речовин з водою водних об’єктів. ЗЗ є ділянкою 

водного об’єкта біля скиду ЗР, поза поширенням якої забезпечується 

дотримання стандартів якості води. За характеристиками ЗЗ визначаються 

операційні регулятори: нормативи гранично допустимого скидання ЗР. 

Виконано: аналіз актів екологічного законодавства і керівних документів ЄС, 

законодавчих і підзаконних актів водного законодавства України, 
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інструктивно-методичних документів, які стосуються РСЗР та ЗЗ, український 

переклад двох головних технічних документів ЄС щодо визначення ЗЗ. 

За результатами порівняння розрахунково-інструментальних 

можливостей та засобів нормативного регулювання скидання ЗР в ЄС та в 

Україні констатовано наявність значних відмінностей між європейськими та 

українськими еколого-правовими вимогами до ЗЗ при скиданні ЗР. Виявлено 

помилки та вади відповідних підзаконних актів українського водного 

законодавства та інструктивно-методичних документів. Запропоновано зміни та 

напрями імплементації європейських вимог до ЗЗ в українське водне 

законодавство, головним із яких є рецепція базових понять та перехід до 

правового регулювання скидання з ціллю дотримання екологічних стандартів 

якості вод. 

Упровадження результатів досліджень є доцільним в експертній 

діяльності, у законопроектній та нормативно-проектній діяльності Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України, Держводагентсва України, а 

також асоційованих з ними розробників проектів нормативно-правових актів. 

Упровадження результатів роботи пропонується здійснювати шляхом 

ознайомлення українських керівних працівників органів басейнових управлінь 

та фахівців з управління водними ресурсами з виконаними у даному звіті 

перекладами двох технічних керівництв ЄС щодо зон змішування. 

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄС, ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

УКРАЇНИ, ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ, СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, 

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ, АПРОКСИМАЦІЯ ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 
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ПЕРЕЛІК АБРЕВІАТУР ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

АС – асимілююча (асимілювальна) спроможність 

ВКУ – Водний кодекс України 

ВРД / ВРД ЄС – 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 

ВРДЛ – Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/EС. Основні терміни та їх 

визначення. EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Definitions of Main 

Terms. Київ 2006. 244 с. (Переклад В. Р. Лозанського). 

ГВВ / ГВЕ – гранична величина виділення / емісії 

ГДВ – гранично допустиме виділення 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ГДКг.-п. – ГДК для задоволення питних, господарсько-побутових та інших 

потреб населення 

ГДКр – ГДК для потреб рибного господарства 

ГДС – гранично допустимий скид 

ГЗВ / ГЗЕ – граничне значення виділення / еиісії 

ГЗВНДМ – граничне значення виділення за НДМ 

ДЕСЯВ / СЯДД – Директива 2008/105/ЄC Європейського Парламенту та Ради 

Про стандарти якості довкілля в галузі водної політики, що 

вносить зміни і, як наслідок, припиняє дію Директив Ради 

82/176/ЄЕС, 83/513/ЄЕС, 84/156/ЄЕС, 84/491/ЄЕС, 

86/280/ЄЕС та вносить зміни до Директиви 2000/60/ЄC 

Європейського Парламенту та Ради 

ДНРВ – Директива 2006/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про 

забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що 
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скидаються до водного cередовища Співтовариства" від 15 лютого 2006 

року 

ДПВ / ПВД – Директива 2010/75/ЄC Європейського Парламенту та Ради про 

промислові викиди (комплексне запобігання і контроль 

забруднень) (переглянута) 

ДСЯД – Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 

December 2008, on environmental quality standards in the field of water 

policy 

ЕНЯ – екологічний норматив якості 

ЕНЯВ – екологічний норматив якості води 

ЕП – еколого-правовий 

ЕПІЯВР – еколого-правовий інститут якості води та її регулювання 

ЕСЯ (або СЯД) – екологічний стандарт якості (або стандарт якості довкілля) 

ЄС – Європейський Союз 

ЗДНРВД / ДЗСНР – Директива 2006/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

Про забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, 

що скидаються до водного середовища Співтовариства, від 15  

лютого 2006 року (кодифікований текст) (Текст стосується ЄЕП) 

ЗЗ – зона змішування 

ЗР – забруднююча (забруднювальна) речовина 

ЗУПОНПС – Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» 

Інструкція – Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично 

допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними 

водами (затв. наказом Мінприроди України від 15.12.1994 № 116,  

зареєстр. в Мінюсті України 22 грудня 1994 р. за № 313/523) 

ІУВРБП – інтегроване управління водними ресурсами за басейновим  

принципом 

КП – комбінований підхід 
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Методика масивів – Методика визначення масивів поверхневих та підземних 

вод 

Методика віднесення – Методика 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 

МР – Методичні рекомендації з розроблення нормативів гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами 

НДМ / НДТ – найкращі доступні методи / технічні рішення (технології) 

НДР – науково-дослідна робота 

ОЯВ – оцінка якості поверхневої води 

Перелік – Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти 

нормується 

ПЗР – пріоритетна забруднювальна речовина 

Порядок – Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин у водні об’єкти  

Порядок обліку – Порядок ведення державного обліку водокористування 

ПР – пріоритетна речовина 

Правила – Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними 

водами 

Правила М – Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря 

України від забруднення та засмічення 

РБР / РРБ – річковий басейновий район / район річкового басейну 

РСЗР – регулювання скидання забруднюючих (забруднювальних) речовин 

СЗР – специфічна забруднююча (забруднювальна) речовина 

СР – специфічна речовина 

Стратегія – Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України 

на період до 2030 року 
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СЯД – стандарти якості довкілля 

ТДД – Технічний довідковий документ щодо ідентифікації зон змішування 

ТКІ – Технічне керівництво для ідентифікації зон змішування відповідно 

до ст. 4 (4) Директиви 2008/105 / ЄС  

Угода – Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони 

ХР – хімічна речовина 

 

Acquis communautaire – правова система Європейського Союзу 

Directive 2013/39/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 

2013 amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority 

substances in the field of water policy 

CIS – Common Implementation Strategy (спільна стратегія втілення (ССВ) 

або загальна стратегія реалізації (ЗСР)) 
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ВСТУП 

 

У даному звіті наводяться результати третього етапу виконання НДР з 

розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон 

змішування скидів забруднюючих речовин у масиви поверхневих вод України у 

відповідності до водного законодавства ЄС. НДР виконується за тематичним 

планом прикладних наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок за бюджетною програмою КПКВК 2701040 

«Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних 

ресурсів» на 2019-2021 роки УКРДІЕП. 

Метою дослідження є розроблення і наукове обґрунтування пропозицій 

щодо порядку та методичних засобів визначення та встановлення зон 

змішування (ЗЗ) зворотної води з точкових джерел забруднення поверхневих 

вод. ЗЗ як еколого-правовий інструмент дозволяє здійснити перехід до 

європейського забезпечення якості вод в частині регулювання скидання 

забруднюючих речовин (ЗР), зокрема, до вимог Директиви 2000/60/ЄС (про 

встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики) (далі 

ВРД) [1], Директиви 2008/105/ЄC (про стандарти якості довкілля в галузі водної 

політики) [2] (далі ДЕСЯВ або СЯДД) та Директиви 2010/75/ЄС (про 

промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень)) [3] (далі 

ДПВ або ПВД). 

У звіті про дану НДР за 2019 р. [4] викладено результати наступних 

проміжних завдань: 

1. Аналіз законодавчих актів ЄС до регулювання скидання (емісії) ЗР з 

точкових джерел у поверхневі води. 

2. Аналіз керівних документів ЄС стосовно нормативного регулювання 

скидання ЗР з точкових джерел у поверхневі води. 

3. Аналіз вимог водного законодавства України до скидання ЗР із 

зворотною водою у поверхневі води. 
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4. Визначення особливостей методичних засобів українського 

нормативного регулювання скидання ЗР з точкових джерел у поверхневі води. 

5. Порівняння вимог до ЗЗ та їх характеристик в європейському 

екологічному та в українському водному законодавстві. 

У звіті про дану НДР за 2020 р. викладено результати таких проміжних 

завдань: 

1. Необхідність імплементації у водне законодавство України базових 

понять водного законодавства ЄС. 

2. Поняттєві відмінності законодавчого регулювання скидання речовин в 

ЄС та в Україні. 

3. Вимоги технічного керівництва для ідентифікації зон змішування у 

відповідності до ст. 4(4) Директиви 2008/105/ЄС та його переклад з англійської. 

4. Вимоги технічного довідкового документу ЄС з ідентифікації зон 

змішування та його переклад з англійської. 

5. Визначення та склад еколого-правового підінституту регулювання 

скидання забруднюючих речовин (РСЗР). 

Ціль і завдання роботи 2021 р. полягали в обґрунтуванні та 

змістовному (неформальному) визначенні змін в еколого-правових актах 

щодо нормування скидання речовин у поверхневі води та у методичному 

забезпеченні розроблення нормативів ГДС в Україні, які спрямовані на 

реалізацію регулювання скидів забруднюючих речовин за принципами 

екологічного законодавства ЄС щодо зон змішування. Для роботи в цілому 

виконання наведених завдань дозволяє конкретизувати базові засади 

законопроєктного та нормопроєктного розроблення вимог та методичних 

засобів, за якими за якими мають визначатися ЗЗ в Україні та розраховуватися 

їх характеристики на шляху імплементації екологічного законодавства ЄС. Така 

конкретизація, зокрема, стосується вказівок на зміни, які треба здійснити у 

водному законодавстві України задля гармонізації його дефінітивної бази та 

нормативних вимог до регулювання скидання ЗР за екологічним 
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законодавством ЄС, а також для застосування європейських методичних 

підходів та засобів для визначення ЗЗ як еколого-правового інструмента 

зазначеного регулювання. 

У звіті 2019 р. про дану НДР: «Звіт про науково-дослідну роботу за 

темою № 27 / 1.2 «Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та 

встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин в масиви 

поверхневих вод України у відповідності до водного законодавства ЄС» 

(промін.), Харків. УКРНДІЕП ; кер. В. І. Уберман. – № ДР 0119U102781. – Х., 

2019. – 243 с. [4], містилася інформація за станом на 2019 р. про: 

– об’єкт дослідження та оцінку його сучасного стану, визначено, що цим 

об’єктом є еколого-правові законодавчі, нормативно-технічні та нормативно-

методичні вимоги до системи РСЗР у поверхневі води в ЄС та в Україні; 

– світові тенденції розв’язання поставленої проблеми створення системи 

РСЗР; 

– підстави для виконання роботи та її актуальність; 

– актуальність роботи та джерела її визначення; 

– ціль роботи й можливі сфери застосування; 

– взаємозв’язок з іншими роботами. 

У 2019 р. отримано наступні основні результати: 

1. Виконано порівняльно-аналітичне дослідження вимог законодавчих 

актів України та ЄС до РСЗР, а також технічних керівних документів ЄС: ТКІ 

(технічне керівництво з ідентифікації ЗЗ) та ТДД (технічний довідковий 

документ з ідентифікації ЗЗ). Виконано скорочений переклад частини ТКІ 

українською мовою. Розроблено перелік європейських еколого-правових вимог 

до ЗЗ та їх особливостей. 

2. Виявлено принципові помилки та недоліки українських підзаконних 

актів, які стосуються регулювання скидання ЗР у масиви поверхневих вод: 

Правил [5], Порядку та Переліку [6], Порядок обліку [7], Методики віднесення 
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[8], Методики масивів [9]. Помилки стосуються як дотримання вимог 

національного законодавства, так і невідповідностей законодавству ЄС. 

3. Визначено еколого-правові особливості і недоліки головного 

українського документа Інструкції [10] та принципові відмінності українських 

розрахунків гранично допустимих скидів (ГДС) від європейських вимог. 

Виконано формальний опис головних особливостей ЗЗ, які використовуються в 

українських розрахунках ГДС. 

4. Порівняно вимоги до ЗЗ як до основної поняттєвої складової та 

еколого-правового інструменту підінститутів РСЗР європейського екологічного 

та українського водного законодавств. Визначено особливості та 

характеристики законодавчих інструментів регулювання скидання ЗР в 

європейському та українському законодавстві. 

За результатами 2019 р. зроблено наступні головні висновки. 

1. Апроксимацію Водного кодексу України (ВКУ) до Директиви 

2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної 

політики (ВРД ЄС) в частині РСЗР неможливо відокремити та здійснювати 

незалежно від апроксимації до 2008/105/ЄC Директива Європейського 

Парламенту та Ради Про стандарти якості довкілля в галузі водної політики 

(ДЕСЯВ). 

2. ЗЗ стосуються однієї або декількох (45 пріоритетних та 8 інших) 

речовин  з Додатку І до ДЕСЯВ. 

3. ЗЗ встановлюються за планами управління річковими басейнами та 

реалізується способами, зазначеними у дозвільних документах органів 

басейнового управління. 

4. До характеристик обмеженості (поширення) та пропорційності розмірів 

ЗЗ встановлюються спеціальні вимоги. 

5. Метою регулювання скидання ЗР є досягнення екологічного стандарту 

якості води (ЕСЯ) (або стандарту якості довкілля (СЯД)) на межі ЗЗ, обмеження 

стосуються просторового поширення та часового існування ЗЗ. 
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6. З метою скорочення обсягів (просторового поширення) ЗЗ мають 

передбачатися спеціальні заходи. 

7. Задля імплементації європейського підінституту РСЗР та поширення 

знань серед працівників, які здійснюють нормування скидання ЗР, потрібні 

переклади ТКІ та ТДД українською мовою з уніфікацією базових понять та 

термінології (переклади, що містяться у звіті з НДР, слід розглядати як 

виключно авторський інформаційний матеріал для виконання даної НДР). 

8. В українському водному законодавстві головним інструментом РСЗР є 

нормативне регулювання скидання ЗР, яке реалізовано через нормативи ГДС. В 

українському законодавстві поняття ЗЗ відсутнє. Вимоги підзаконних актів до 

РСЗР містяться у Правилах, Порядку та Переліку, Методиці. ЗЗ виникає de facto 

при визначенні ГДС за методикою, викладеною в Інструкції. 

9. Українські Правила охорони вод у стосовно якості вод та її 

регулювання ґрунтуються на принципах, частина з яких має сумнівну або 

помилкову відповідність вищим актам законодавства та є хибною з інженерно-

екологічної точки зору. Правила є рудиментом соціалістичної охорони вод. 

Норми Правил мали би включатися у ВКУ як складові еколого-правового 

інституту якості вод та її регулювання (ЕПІЯВР). 

10. Порядок розроблення нормативів ГДС містить грубі еколого-правові 

помилки у тексті та невідповідності деяким положенням ВКУ. Недавно 

змінений Перелік фактично ігнорує головний базовий принцип та інструмент 

впливу на якість вод: європейський списковий механізм визначення та 

категорізації ЗР. 

11. У Порядку ведення державного обліку водокористування встановлено 

помилковий для регулювання принцип поділу ЗР на «своїх» та «чужих» 

стосовно забору та скидання води в один або у різні райони основного 

річкового басейну відповідно. 

12 У Переліку для визначення хімічного стану відсутні згадки як про 

властивості ЗР, так і про їх пріоритетний характер. 
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13. Поняття екологічного нормативу якості води (ЕНЯВ) у Методиці 

віднесення та поняття ЕНЯ у ВКУ принципово відрізняються. Порівняння ЕНЯ 

з європейським ЕСЯ свідчить про суттєві відмінності українських та 

європейських понять. Переклад цього терміну слід якомога швидше 

уніфікувати та включити до термінології ВКУ. 

14. Для застосування європейського підходу до якості вод парадигма 

української водоохоронної політики вимагає кардинальних змін, які 

концентруються навкруги ЕНЯ. 

15. Українська Інструкція є суто технічним документом, чинить значний 

незаконний і недопустимий вплив на законодавчі засоби та інструменти 

регулювання якості вод. Інструкція, яка розроблена у 1994 р. (до прийняття 

Конституції України та ВКУ), є змістовно дуже застарілою і містить значну 

кількість невідповідностей сучасному законодавству. Зокрема, принциповим 

недоліком Інструкції є хибний для умов ринкової економіки «басейновий 

розрахунок» ГДС. Усі засоби Інструкції для забезпечення т.з. «басейнового 

розрахунку» слід скасувати. Визначення терміну ГДС значно відрізняється від 

законодавчого (юридичного) визначення у ВКУ, Правилах та Порядку. 

Українські ЗЗ, на відміну від європейських, визначаються розташуванням 

контрольного створу. Вимога Інструкції про «дотримання … допустимих 

концентрацій речовин …» є незаконною. 

16. Організаційні засади визначення та встановлення ЗЗ в українському та 

європейському законодавстві істотно відрізняються. 

17. Зміни водного законодавстві України, що виконано за три останніх 

роки, не можуть швидко та істотно поліпшити якість вод, бо ними не 

створюється наближених до європейських та найбільш дієвих правових 

важелів, які безпосередньо та оперативно впливають на хімічний та 

екологічний стан вод. До найбільш важливого з таких важелів належить 

підінститут РСЗР європейського еколого-правового інституту якості води та її 
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регулювання (ЕПІЯВР), норми якого системно містяться у дев’яти актах 

природоохоронної частини acquis ЄС. 

18. При імплементації вимог ЄС перехід до законодавчого визначення ЗЗ 

та використання відповідних характеристик є своєчасним, актуальним та 

важливим кроком. 

19. Поняття СЯД води в європейському екологічному законодавстві та 

поняття ЕНЯ в українському водному законодавстві принципово відрізняються, 

тому друге поняття вимагає узгодження га гармонізації. 

20. Принциповою відмінністю українських ЗЗ від європейських є те, що 

перші не визначаються і не встановлюються, а можуть бути виявлені у масиві 

води внаслідок такого виду спеціального водокористування, яке стосується 

скидання ЗР. 

21. Головні критерії визначення та поширення ЗЗ в європейському та 

українському законодавствах є відмінними. 

22. Для дієвої охорони вод та досягнення їх найкращої якості в умовах 

поетапного наближення до екологічного законодавства ЄС необхідно в першу 

чергу включити у ВКУ основні елементи підінституту РСЗР. 

23. За оціночними порівняннями в цілому (тобто за всіма дослідженими 

категоріями законодавчих вимог, їх додатковими підкатегоріями та ознаками) 

ступені відмінності обох законодавств кількісно розподіляються таким чином: 

принципова відмінність – 6 категорій; істотна відмінність – 1 категорія; середня 

відмінність – 5 категорій; незначна відмінність – 2 категорії; відсутність 

відмінності – 0 категорій (усього 14 оціночних категорій). Тому можна 

стверджувати про наявність значних відмінностей між європейськими та 

українськими еколого-правовими вимогами до ЗЗ при скиданні ЗР. 

У звіті 2020 р. про дану НДР: «Звіт про науково-дослідну роботу за 

темою № 27 / 1.2 «Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та 

встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин в масиви 

поверхневих вод України у відповідності до водного законодавства ЄС» 
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(промін.), Харків. УКРНДІЕП ; кер. В. І. Уберман. – № ДР 0120U101434. – Х., 

2020. – 236 с. [11], містится інформація за станом законодавства на 2020 р. про: 

– виділення та дослідженння важливого окремого еколого-правового 

об’єкта підінститута регулювання скидання забруднюючих речовин (РСЗР) 

водного законодавства України та екологічного законодавства ЄС; 

– розгляд головної складової РСЗР: ЗЗ речовин з водою водних об’єктів. 

ЗЗ є ділянкою водного об’єкта, безпосередньо прилеглою до скиду ЗР, поза 

поширенням якої забезпечується дотримання стандартів якості води. За 

характеристиками ЗЗ визначаються операційні регулятори: нормативи гранично 

допустимого скидання ЗР; 

– аналіз актів екологічного законодавства і керівних документів ЄС, 

законодавчих і підзаконних актів водного законодавства України, 

інструктивно-методичних документів, які стосуються РСЗР та ЗЗ, український 

переклад двох головних технічних документів ЄС щодо визначення ЗЗ. 

– результати порівняння розрахунково-інструментальних можливостей та 

засобів нормативного регулювання скидання ЗР в ЄС та в Україні, за якими 

констатовано наявність значних відмінностей між європейськими та 

українськими еколого-правовими вимогами до ЗЗ при скиданні ЗР; 

– виявлення помилок та вад відповідних підзаконних актів українського 

водного законодавства та інструктивно-методичних документів; 

– запропоновані зміни та напрями імплементації європейських вимог до 

ЗЗ в українське водне законодавство, головним із яких є необхідність рецепції 

базових понять та перехід до правового регулювання скидання з ціллю 

дотримання екологічних стандартів якості вод. 

У 2020 р. отримано наступні основні результати. 

1. Виявлено, що гармонізація базових понять українського та 

європейського водних законодавств безпосередньо пов’язана зі створенням та 

використанням ЗЗ. Від результатів такої гармонізації залежить вся діяльність з 
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регулювання скидання ЗР в Україні, а, у кінцевому стані, якість води у її 

природних джерелах; 

2. Виявлено принципові відмінності між поняттями водних законодавств 

ЄС та України щодо забруднення, забруднюючих речовин, якості вод та її 

регулювання, причина яких полягає у різній цільовій спрямованості цих 

законодавств: водоохоронній та господарській відповідно. Наслідки таких 

відмінностей негативно позначаються на законодавчому регулюванні деяких 

напрямів охорони вод, обумовлюють розбіжності у здійсненні української та 

європейської водоохоронної політики. Найбільший негативний вплив чиниться 

на регулювання скидання ЗР. Для усунення відмінностей слід здійснити 

європейську диференціацію ЗР за їх небезпекою, за черговістю боротьби з ними 

та за вимогами до регулювання їх скидання, зокрема, запровадити відповідний 

європейський списковий механізм поділу ЗР. 

3. Виявлено існування принципових відмінностей між поняттями водних 

законодавств ЄС та України щодо стандартів якості води, причиною яких є 

різне цільове спрямування цих законодавств. Відсутність імплементації 

європейського розуміння поняття СЯД в українське водне законодавство 

руйнує концептуальну, логічну та інструментальну єдність ВРД, створює 

плутанину, невизначеності, обмеження та помилки в апроксимованій 

українській версії, надмірно ускладнює відповідний комплекс підзаконних 

актів. 

4. Виявлено принципові відмінності між базовими поняттями водних 

законодавств ЄС та України щодо критеріїв хімічної якості поверхневих вод, 

які ґрунтуються на понятті СЯД та мають шість головних структурних 

компоненти. Визначено, що СЯД як критерій, на даний час (до 2020 р. на 

першому етапі імплементації європейського водного законодавства) не зазнав 

еквівалентного еколого-правового віддзеркалення в українському водному 

законодавстві. Існуючі відмінності залишають державний моніторинг вод без 

чітких цілей та критеріїв оцінювання якості вод, стримують розроблення 
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законодавчих інструментів регулювання скидання хімічних речовин, 

обумовлюють розбіжності у здійсненні української та європейської 

водоохоронної політики. Наслідком відмови від поняття СЯД у ВКУ є правові 

некоректності та прогалини у підзаконних актах, які негативно позначаються на 

законодавчому регулюванні охорони вод. 

5. Подолання поняттєвих розбіжностей слід починати з використання 

європейського спискового механізму поділу ЗР за небезпекою для довкілля, 

черговістю боротьби з ними та регулювання їх скидання, а також із включення 

поняття СЯД та його похідних у ВКУ. 

6. Цільова різновекторність водних законодавств ЄС та України вимагає 

зміни парадигма української охорони вод з господарської на екологічну, а 

екологізацію українського водного законодавства слід починати з 

першочергової рецепції зазначених базових понять. Така рецепція (або 

гармонізація понять) повинна передувати будь-якому запровадженню еколого-

правових інститутів. 

7. Визначено, що головною перешкодою імплементації європейських 

вимог, є різне цільове спрямування європейського та українського водних 

законодавств: водоохоронне та господарське відповідно. Відмінності 

спричиняються, перш за все, відсутністю у ВКУ механізму поділення ХР на ПР 

і СР та диференційованого ставлення до регулювання скидання цих категорій 

речовин. Виявлено принципові відмінності між базовими поняттями водних 

законодавств ЄС та України щодо критеріїв хімічної якості поверхневих вод: 

СЯД та ГДК відповідно. Констатовано існування в українському ЕП 

підінституті РСЗР юридичних колізій щодо вимог до скидання ХР. Також 

виявлено наявність змістовних розбіжностей між поняттями правових 

інструментів регулювання: ГВВ у ВРД та ГДС у ВКУ. Підтверджено висновок 

попереднього розділу, що задля ефективної імплементації європейського 

водного законодавства парадигма української охорони вод вимагає зміни з 



22 

 

господарської на екологічну. Першими кроками у напрямі подолання 

розбіжностей мають бути: 

– запровадження європейського поділу ЗР за небезпекою для довкілля, 

черговістю боротьби з ними та регулювання їх скидання; 

– рецепція базових європейських понять, зокрема, пов’язаних з СЯД та 

його похідними, з регулюванням скидання речовин у водні об’єкти. На цьому ж 

кроці треба створювати басейнові та локальні сучасні переліки специфічних 

речовин (СР). 

8. Важливим завданням є необхідність законодавчого закріплення у ВКУ 

понять «найкращих допустимих методів» (НДМ) та «комбінованого підходу» 

КП щодо регулювання скидання речовин, які орієнтується як на стандарти 

емісії, так і на СЯД. 

9. Виконано науково відредагований український переклад головного 

методичного документу ЄС: «Технічне керівництво для ідентифікації зон 

змішування у відповідності до ст. 4(4) Директиви 2008/105/ЄС» («Technical 

guidelines for the identification of mixing zones pursuant to Art. 4(4) of the Directive 

2008/105/EC» [12]) (ТКІ), спрямованого на визначення характеристик та 

встановлення ЗЗ зворотних вод, які містять у своєму складі пріоритетні 

речовини (ПР). 

10. Виконано науково відредагований український переклад другого з 

двох методичних документів ЄС: «Технічний довідковий документ з 

ідентифікації зон змішування» («Technical Background Document on 

Identification of Mixing Zones» [13]) (ТДД). Цей документ призначений для 

читання використання разом із ТКІ. 

11. Надано змістовне визначення підінституту РСЗР, окреслено його 

склад та структуру в екологічному законодавстві ЄС та у законодавстві України 

про охорону навколишнього природного середовища. Стисло викладено 

еколого-правовий зміст регулювання скидання ЗР в екологічному законодавстві 
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ЄС та еколого-правовий зміст регулювання скидання ЗР у законодавстві про 

охорону навколишнього природного середовища України. 

12. Порівняння європейського та українського підінститутів РСЗР 

свідчить про принципові відмінності: поняттєві, інструментальні та методичні, 

які коріняться у розбіжності парадигм європейського та українського водних 

законодавств. З констатації такої відмінності випливає неможливість простої 

імплементації (шляхом поняттєвої уніфікації) у водне законодавство України 

відповідних вимог законодавства ЄС. Імплементація в частині РСЗР вимагає 

зміни парадигми водного законодавства України з господарської на екологічну. 

Альтернативою такої зміни міг би стати спеціальний Закон України «Про 

охорону вод». 
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1 ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ЛІМІТАЦІЙНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ РЕЧОВИН ЕКОЛОГІЧНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА УКРАЇНИ 

 

У даному розділі виконано порівняльне дослідження поняттєво-

категоріального апарату екологічного законодавства ЄС та водного 

законодавства України, яким утворюється підінститут регулювання скидання 

забруднювальних речовин (РСЗР) еколого-правового інституту якості вод та її 

регулювання (ЕПІЯВР). Визначається поняття лімітаційного регулювання, яке є 

узагальненням понять гранично допустимих скиди (викидів, емісій) та лімітів 

скиду (викиду, емісії) речовин. Матеріали розділу грунтуються на 

дослідженнях попередніх етапів даної роботи. 

 

1.1 Джерела поняттєво-категоріального апарату еколого-правового 

лімітування скидання речовин у законодавстві ЄС та України 

 

У документі державної екологічної політики України [14, р. 1] (Стратегія) 

серед головних проблем вказано забруднення вод, значне місце в якому 

займають «скиди з промислових об’єктів». Боротьба зі скидами речовин 

включає заходи щодо забезпечення якості води та поступового припинення 

скидання неочищених вод, щодо зменшення надходження промислового 

забруднення у водні об’єкти, а також зниження рівня їх забруднення. 

Передбачено розроблення відповідних законопроєктів, нормативно-правових 

актів та програмних документів, пов’язаних із наближенням законодавства 

України до права ЄС, визначених міжнародними зобов’язаннями. Адекватними 

еколого-правовими засобами зменшення забруднення слід визнати 

удосконалення інструментів законодавчого впливу на джерела техногенних 

скидів забруднювальних речовин (ЗР), подібного до європейського 

екосистемного підходу. Лімітування скидання ЗР належить до найбільш дієвих 
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правових заходів охорони навколишнього природного середовища і 

забезпечення якості вод (як характеристики складу і властивостей води, яка 

визначає її придатність для конкретних цілей використання). Більшість 

ефективних правових важелів охорони поверхневих вод та забезпечення їх 

якості зосереджено в підінститутах регулювання скидання забруднювальних 

речовин (РСЗР) еколого-правових комплексних інститутів якості вод та її 

регулювання екологічного законодавства ЄС та водного законодавства України 

[15]. Ядро РСЗР утворюється законодавчими вимогами до обмеження 

скидання (або емісії) у воду хімічних речовин (ХР), які надходять із 

точкових джерел, тобто лімітаційним регулюванням. Відповідно до ст. 

2(38)(b) Водної рамкової директиви СС (ВРД) [1] надходження ХР у поверхневу 

воду зі скиданням стічної води вважається наслідком одного з видів «водних 

послуг». З іншого боку, імплементація в українське екологічне законодавство 

ключових еколого-правових категорій та понять законодавства ЄС належить до 

важливих наукових проблем, які підлягають вирішенню на шляху 

співробітництва України та ЄС у галузі охорони навколишнього середовища і, 

зокрема, водних ресурсів. За ст. 361 Угоди про асоціацію [16] «збереження, 

захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища» визнано 

першою складовою мети співробітництва України та ЄС. Тобто законодавче 

забезпечення європейського ставлення до якості довкілля є головною ціллю 

імплементації. Співробітництво серед іншого здійснюється у сферах якості 

води та управління водними ресурсами, промислового забруднення і 

промислової загрози, а також хімічних речовин. На етапі трансформації 

українського екологічного законодавства важливою проблемою є чітке 

визначення джерельної бази європейського та українського підінститутів РСЗР 

та хоча б тимчасова її фіксація. 

Великий обсяг та різнорідний зміст європейських та українських джерел 

законодавства, які містять норми відповідних підінститутів РСЗР, змушує при 

дослідженні поділити їх на джерела загальних та спеціальних вимог (норм). 
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Спеціалізація визначається за галуззю відносин, що регулюються, та видами 

водокористування. Головним критерієм поділу загальних та спеціальних норм 

щодо лімітування скидання речовин слід вважати поширення вимог до складу 

та властивостей води (що забирається, зворотної чи поверхневої) лише на 

один конкретний вид водокористування у межах предмету регулювання 

норми або акту. Джерела правових норм можуть знаходитися не тільки у 

підпорядковувальному («загальний → спеціальний») правовому зв’язку, а й 

бути паралельно чинними, незалежними, або, навіть, перетинатися між собою. 

Спеціалізація правового регулювання може здійснюватися у формах 

конкретизації, диференціації та інтеграції [17]. 

З результатів аналізу випливає, що підінститут РСЗР, встановлений у 

загальних джерелах екологічного законодавства ЄС, включає наступні 

директиви: ВРД [1]; Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди 

(інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю) [3]; 

Directive 2008/105/EC, on environmental quality standards in the field of water 

policy [2]; Директива 2006/11/ЄС про забруднення, спричинене деякими 

небезпечними речовинами, що скидаються до водного середовища [18]; 

Directive 2013/39/EU «amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as 

regards priority substances in the field of water policy» [19]. Корисним джерелом 

деяких понять щодо РСЗР є регламент Regulation (EC) No 166/2006 concerning 

the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register [20]. 

З точки зору спеціалізації стосовно РСЗР за наведеним критерієм до 

джерел спеціальних вимог у законодавстві ЄС наразі належать: Директива Ради 

91/271/ЄЕС "Про очистку міських стічних вод" [21]; Директива Ради щодо 

захисту вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських 

джерел (91/676/ЄЕС) [22]; Директива Ради 98/83/ЄС про якість води, 

призначеної для споживання людиною [23];  Directive 2006/7/EC concerning the 

management of bathing water quality [24]; Directive 2009/147/EC on the 

conservation of wild birds [25]. 
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В українському законодавстві (у широкому значенні) джерелами 

загальних вимог до РСЗР є Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» [26], Водний кодекс України [27] та наступні 

підзаконні акти: «Правила охорони поверхневих вод від забруднення 

зворотними водами» (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 

березня 1999 р. № 465) [5]; «Про затвердження Порядку розроблення 

нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні 

об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти 

нормується» (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 

р. № 1100 (в редакції Постанови КМ № 1091 (1091-2017-п) від 13.12.2017) [6]; 

«Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від 

забруднення та засмічення» (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 

29 лютого 1996 р. № 269 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

29 березня 2002 р. № 431) [27-1]; «Порядок ведення державного обліку 

водокористування» (затв. наказом Міністерства екології та природних ресурсів 

України 16.03.2015 № 78; зареєст. в Міністерстві юстиції України 03 квітня 

2015 р. за № 382/26827) [7]; «Методика 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» (затв. наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів України 14 січня 2019 року № 5; зареєст. в Міністерстві юстиції 

України 05 лютого 2019 р. за № 127/33098) [8]; «Інструкція про порядок 

розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні 

об'єкти із зворотними водами» (затв. наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України від 15 грудня 1994 р. № 116) 

[10]. 

Спеціальними джерелами щодо вимог до РСЗР слід вважати наступні: 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
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населення» [28]; Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» [29]; Закон України «Про тваринний світ» [30]; Закон України 

«Про аквакультуру» [31]; Закон України «Про рибне господарство, промислове 

рибальство та охорону водних біоресурсів» [32]; Закон України «Про 

рослинний світ» [33]; Закон України «Про природно-заповідний фонд України» 

[34], та велика кількість відповідних підзаконних актів. 

Наведені джерела законодавчих вимог до РСЗР створюють можливості 

для визначення змісту, обсягу та послідовності завдань порівняльного 

дослідження європейського та українського відповідних еколого-правових 

підінститутів з метою першочергової гармонізації поняттєво-категоріального 

апарату в рамках поетапної імплементації, передбаченої [16], і реалізації вимог 

Стратегії. 

 

1.2 Проблема адекватності понятієво-категоріальних апаратів 

українського та європейського водних законодавств 

 

У документі сучасної державної екологічної політики України [14, р. 1] 

серед головних проблем визначено забруднення вод, за впливом на яке перше 

місце займають «скиди з промислових об’єктів». Боротьба зі скидами речовин 

включає заходи щодо якості води та поступового припинення скидання 

неочищених вод, щодо зменшення промислового забруднення, а також 

зниження рівня забруднення. Передбачено розроблення відповідних 

законопроєктів, нормативно-правових актів та програмних документів, 

пов’язаних з наближенням законодавства України до права Європейського 

Союзу, визначених міжнародними зобов’язаннями. Адекватними еколого-

правовими засобами зменшення забруднення слід визнати удосконалення 

інструментів законодавчого впливу на джерела техногенних скидів 

забруднювальних речовин (ЗР), подібного до європейського екосистемного 

підходу. Більшість ефективних правових важелів охорони поверхневих вод та 
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забезпечення їх якості зосереджено в підінститутах регулювання скидання 

забруднювальних речовин (РСЗР) еколого-правових інститутів якості вод та її 

регулювання (ЕПІЯВР) екологічного законодавства ЄС та водного 

законодавства України [15]. Ядро РСЗР утворюється законодавчими вимогами 

до обмеження скидання (емісії) у воду хімічних речовин (ХР), які надходять із 

точкових джерел, тобто лімітаційним регулюванням. У головному акті 

європейського водного законодавства Водній рамковій директиві [1] (ВРД) 

такими обмеженнями є граничні значення виділення [1, преамбула пар. 40, 42] 

(ГДВ). За базовим українським Законом про охорону навколишнього 

природного середовища [26] (ЗУПОНПС) відповідними обмеженнями, які 

наведено без визначень, є гранично допустимі скиди у навколишнє природне 

середовище забруднювальних ХР (ст. 33 ЗУПОНПС), що належать до категорії 

екологічних нормативів, та ліміти скидів ЗР (ст. 44 ЗУПОНПС), які включено 

в економічний механізм охорони довкілля. У ст. 1 Водного Кодексу України 

[27] (ВКУ) надано визначення гранично допустимого скиду (ГДС) речовини та 

ліміту скиду ЗР. Ці два види обмежень мають відповідно наступні розмірності 

фізичних величин: ГДС – M*T-1 (масова витрата, де: М – маса, а Т – час), а ліміт 

скиду – М (маса). ГДС використовується як інструмент оперативного 

регулювання скидання ЗР. Загальна проблема полягає у створенні в 

українському водному законодавстві підінституту РСЗР, наближеного до 

екологічного законодавства ЄС. 

 

1.3 Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо проблеми адекватності 

понятієво-категоріальних апаратів 

 

Перші етапи української імплементації європейських правових 

інструментів охорони та забезпечення якості вод передбачають поступове 

наближення до ВРД та до загальноекологічної Директиви № 2010/75/ЄС про 

промислові викиди [3] (ДПВ). На сучасному етапі імплементації ані 
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ЗУПОНПС, ані ВКУ, ані інші акти українського законодавства не 

забезпечують необхідного охоплення та повноти еколого-правових понять, 

першочергово потрібних для виконання взятих Україною зобов’язань, а наявні 

у водному законодавстві поняття та визначення стосовно охорони вод від 

забруднення не гармонізовано з європейськими відповідниками [35, 36]. 

Значними перепонами на шляху імплементації є відмінність української та 

європейської науково-технічної термінології й складності перекладів. Більшість 

проблем виникають через належність законодавчих понять та термінології до 

конкретних наукових та інженерно-технічних галузей, розвиток яких у 

державах-членах ЄС та в Україні відбувався різними шляхами й спирався на 

різну суспільну практику. 

Правові дефініції грають важливу роль у нормопроєктній діяльності, 

зокрема, при імплементації законодавства ЄС, яке у своїх загальноекологічних 

та секторальних складових істотно відрізняється від українських відповідників. 

Проблеми дефініцій розглядалися багатьма дослідниками як з позиції 

загального юридичного принципу правової визначеності [37, 38], зокрема, у 

законодавствах держав-членів ЄС, так і в контексті юридичної техніки [39 – 

41]. У теоретичних дослідженнях вважається, що норми-дефініції належать до 

категорії норм, що «спрощують правозастосування», а їх відсутність 

«позбавила б право ясності, ускладнивши процес його застосування» [42, с. 

135–136]. Термінологічна лексика утворює окремий напрям досліджень [43]. 

Наразі юридична термінологія сформувалася та виокремилася як розділ 

правових наук [44]. Особливої уваги вимагає спеціальна наукова правова 

термінологія, яка широко використовується в екологічному законодавстві і 

стосується багатьох галузей знань. Проблеми термінології екологічного 

законодавства досліджувалася харківською школою екологічного права [45], 

але такі дослідження мали надто загальний характер. Регулювання скидання 

речовин, у першу чергу ЗР, шляхом лімітування базується на спеціальних 

наукових знаннях щодо властивостей, процесів трансформації та перенесення 
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речовин, емітованих водокористувачами, у приймальній воді (у поверхневих 

водних об’єктах, у масивах води) та вимагає специфічних понять та 

термінології. 

 

1.4 Цілі та завдання для вирішення проблеми поняттєвої адекватності 

 

Ґрунтуючись на виконаному аналізі слід визнати, що для імплементації 

екологічного законодавства ЄС пріоритетною невирішеною частиною загальної 

проблеми створення українського підінституту РСЗР є гармонізація базової 

термінології європейського та українського водного законодавства. 

Метою вирішення є дослідження та аналітичне порівняння базових 

визначень та термінів, якими утворюються поняттєво-категоріальні засади 

європейського та українського підінститутів РСЗР у поверхневі води з точкових 

джерел. До окремих завдань на шляху до зазначеної мети належить наукове 

обґрунтування вибору ключових понять для пріоритетної імплементації. При 

розгляді РСЗР сфера базових понять має стосуватися: речовин (хімічних, 

забруднювальних) та їх властивостей; точкових джерел скидання речовин; 

екологічного стану поверхневої води під впливом скидання; якості води, цілей, 

критеріїв та характеристик якості; інструментів правового впливу на скидання 

речовин. Здійснюючи порівняння слід керуватися вимогою, зазначеною у пар. 

(40) преамбули ВРД у перекладі В. Р. Лозанського [46]: «Стосовно запобігання 

та регулювання забруднення водна політика ЄС повинна ґрунтуватися на 

комбінованому підході, використовуючи регулювання забруднення у його 

джерелі шляхом встановлення граничних величин емісії та екологічних 

стандартів якості». До окремих завдань належить виділення у водних 

законодавствах ЄС та України базових понять щодо РСЗР, розгляд питань щодо 

їх юридичного перекладу, визначення необхідності та обсягу рецепції 

європейських понять в українське водне законодавство. 
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1.5 Порівняння базових понять РСЗР українського та європейського 

водних законодавств 

 

Необхідність зближення дефінітивної бази українського водного 

законодавства та екологічного законодавства ЄС накладає жорсткі вимоги до 

юридичних перекладів. Особливої уваги вимагають погляди на проблеми 

термінології у водному законодавстві знаних науковців та фахівців [47]. 

Показовим прикладом розбіжностей у розумінні може слугувати визначення 

головного терміну ВРД “water body” [48, ст. 2(36)], який у [47] перекладається 

як «водне тіло», у [1] – як «масив води», а у [46] – як «водний об'єкт», і наразі 

немає офіційного перекладу. Найбільш важливим для лімітаційного 

регулювання скидання речовин є поняття «комбінований підхід», яке за ВРД 

[48, ст. 2(36)] визначається як “the control of discharges and emissions into surface 

waters”. Це визначення має три українських переклади, які істотно 

відрізняються за змістом: у [1] – «контроль викидів і виділень у поверхневі 

води», у [47] – «контроль скидів та викидів у поверхневі води», а у [46] – 

«регулювання скидів і емісій у поверхневі води». Неприпустимим 

викривленням слід вважати переклад близького поняття «Emission controls» із 

ВРД [48, ст. 2(41)] який застосовано в українському джерелі [1]: «Засоби 

контролю за викидами» є засобами контролю, що вимагають обмеження 

особливих викидів < … > ». Коректним у термінологічному та поняттєвому 

сенсі є переклад у [46]: «Регулювання емісії – це регулювання, що вимагає 

конкретного обмеження емісії < … > ». 

 

1.5.1 Принцип поняттєвого дослідження та базові поняття РСЗР 

європейського та українського водних законодавств 

 

Базові концептуально-поняттєві засади підінституту РСЗР екологічного 

законодавства України встановлено у ЗУПОНПС та ВКУ. У першому джерелі 
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відсутні дефініції понять, але окреслено сфери їх застосування. Поняття щодо 

використання вод та їх охорони конкретизуються у ВКУ, зокрема, у ст. 1 ВКУ 

наведено визначення 10-и базових термінів (із загальної кількості 72-х), які за 

наведеними вище критеріями можна вважати належними РСЗР. Конотації цих 

термінів здебільшого спираються на операційні ознаки. Правова роль цих 

понять викладена у відповідних статтях ВКУ. Крім того, деяка кількість понять 

РСЗР немає чіткої юридичної дефініції, а визначається за змістом певних статей 

ВКУ. До таких, зокрема, належать «екологічний потенціал» (ч. 3 ст. 211), 

«нормативи екологічної безпеки водокористування» (ст. 36), «випуск (скид)» 

(ст. 49). Важливою негативною особливістю українського водного 

законодавства є те, що значна кількість понять містяться у підзаконних актах, 

які порушують поняттєву узгодженість і змістовну єдність українського 

підінституту РСЗР. Деякі поняття українського підінституту РСЗР містяться у 

джерелах права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, права на питну воду, 

та у підгалузевих джерелах екологічного законодавства, зокрема, 

фауністичного. Це стосується, наприклад, понять «санітарні норми», 

«контрольний створ водного об'єкта», «екологічні нормативи», 

«рибогосподарський водний об'єкт (його частина)», «екологічні нормативи 

якості води». Така невідповідність створює додаткові проблеми, які вимагають 

окремого дослідження. 

Порівнюючи поняття європейського та українського РСЗР слід визнати, 

що до головних належать поняття-дефініції, наведені відповідно у ст. 2 ВРД [1] 

та у ст. 1 ВКУ [27]. Застосований у даній роботі еколого-правовий принцип 

поняттєвого дослідження ґрунтується на системному аналізі регулювання 

скидання ЗР у ланцюзі їх поширення у водному об’єкті, тобто у ланцюзі 

поширення забруднювального впливу на стан поверхневої води. Для цього 

виділяються сегменти поняттєвої сигніфікації, які характеризують окремі 

ланки у зазначеному ланцюзі забруднювального впливу, а саме: 1 – матеріальні 

джерела (донори) забруднювального впливу (установки та їх скиди, зІ 
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зворотною водою яких емітуються речовини); 2 – матеріальні агенти (фактори), 

які чинять забруднювальний вплив (речовини, зокрема, ХР; зворотна вода, яка 

містить речовини); 3 – матеріальні (середовищні) об’єкти впливу (поверхнева 

вода поза забруднювальним впливом певного скиду, поверхнева вода всередині 

зони забруднювального впливу); 4 – екологічні реципієнти забруднювального 

впливу та інформаційні (якісні та кількісні) показники ступеня такого впливу з 

їх прив’язкою до часу та до фізичного місця, де характеризується вплив; 5 – 

правові вимоги, у відповідності до яких здійснюється регулювальний вплив на 

матеріальні джерела (донорів) та агентів; 6 – інформаційні характеристики, 

якими визначається вплив на матеріальні джерела (донорів), з прив’язкою до 

часу та до фізичного місця, де характеризується такий вплив. 

Табл. 1.1 містить головні поняття-дефініції європейського РСЗР за ст. 2 

ВРД. У стовпчиках 3–5 позначається належність поняття об’єктам довкілля або 

частині техногенного середовища (установці або скиду ЗР), яких стосується 

поняття. У табл. 1.2 наводяться головні поняття українського РСЗР за ст. 1 ВКУ 

та відповідна інформація щодо їх сигніфікативної належності. Зміст позначень 

у трьох останніх стовпчиках збігається з табл. 1.1. З порівняння даних у табл. 

1.1 та табл. 1.2 можна бачити, що в європейському РСЗР майже 42 % понять-

дефініцій стосуються водного середовища, а 58 % – зовнішніх техногенних 

джерел впливу. Такий же розподіл в цілому зберігається і в українському РСЗР. 

 

1.5.2 Порівняння базових понять РСЗР європейського та українського 

водних законодавств 

 

У табл. 1.3 наводяться розподіли понять РСЗР за сегментами поняттєвої 

сигніфікації в європейському та в українському водних законодавствах. Такий 

більш поглиблений аналіз свідчить про вкрай нерівномірну представленість 6 

найважливіших ланок забруднювального впливу в обох поняттєвих 

апаратах. Головними особливостями зазначених розподілів є: 1) більша 
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Таблиця 1.1 – Головні поняття-дефініції європейського підінституту РСЗР 

 

Н-р 

за 

пор. 

Поняття-дефініції РСЗР за перекладом ВРД [1] 

(номер сегменту поняттєвої сигніфікації) 

Частина 

поверхневої 

води, якої 

стосується 

поняття 

Час-

тина 

тех.-

но-

ген-

ного 

сере-

дови

ща 

*) **) 

1 2 3 4 5 

1 "Стан поверхневої води" є загальним виразом для стану 

масиву поверхневої води, що визначається його найгіршим 

рівнем з точки зору екології і хімії. (6) 

+ + – 

2 "Добрий стан поверхневої води" означає стан, досягнутий 

масивом поверхневої води, коли і екологічний, і хімічний 

стан є, принаймні, "добрими". (6) 

+ + – 

3 "Екологічний стан" є виразом якості структури і 

функціонування водних екосистем, пов'язаних з 

поверхневими водами, класифікованими згідно Додатку V. 

(6) 

+ + – 

4 "Добрий хімічний стан поверхневої води" означає хімічний 

стан, який має відповідати цілям, що їх поставлено перед 

поверхневими водами з точки зору охорони довкілля у статті 

4 (1) (а), а саме, що масив поверхневої води досяг такого 

хімічного стану, коли концентрації забруднювачів не 

перевищують стандартів якості довкілля, встановлених у 

Додатку IX і відповідно до статті 16 (7), <…>. (6) 

+ + – 

5 "Небезпечні речовини" означає речовини або групи речовин, 

що є токсичними, стійкими і такими, що мають схильність 

до накопичення у біологічних об'єктах, а також інші  

речовини або групи речовин, що викликають такий самий 

рівень занепокоєння. (2) 

– – + 

6 "Речовини, боротьба із забрудненням якими потребує 

першочергових заходів" означає речовини, визначені згідно 

статті 16 (2) і перелічені у Додатку X. Серед цих речовин є 

"небезпечні речовини, боротьба із забрудненням якими 

потребує першочергових заходів", що означає речовини, 

визначені відповідно до статті 16 (3) і (6), до яких слід 

вживати заходів відповідно до статті 16 (1) і (8). (2) 

– – + 

7 "Забруднювач" означає будь-яку речовину, яка може 

викликати забруднення, зокрема, речовини, перелічені у 

Додатку VIII. (2) 

– – + 
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Закінчення таблиці 1.1 

 
1 2 3 4 5 

8 "Забруднення" означає пряме чи непряме введення, в 

результаті діяльності людини, речовин чи тепла у повітря, 

воду чи землю, які можуть бути небезпечними для здоров'я 

людей або для якості водних екосистем або наземних 

екосистем, що безпосередньо залежать від водних 

екосистем, яке призводить до пошкодження матеріальної 

власності або до припинення чи погіршення функціонування 

комунальних служб або інших законних користувачів 

довкілля. (1) 

– – + 

9 "Стандарт якості довкілля" означає концентрацію окремого 

забруднювача або групи забруднювачів у воді, осадах чи 

біоті, що мають бути не перевищеними з метою  охорони 

здоров'я людей і довкілля. (5 або 6) 

+ + – 

10 "Комбінований підхід" означає контроль викидів і виділень 

у поверхневі води відповідно до підходу, встановленому у 

статті 10. (5) * 

– – + 

11 "Граничні значення виділення" означає масу, виражену через 

певні особливі параметри, концентрацію і/або рівень 

виділення, що їх не можна перевищувати впродовж будь-

якого одного або кількох проміжків часу. Граничні значення 

виділення можуть також бути визначені для певних груп, 

рядів або категорій речовин, зокрема для тих, що визначені 

відповідно до статті 16. Граничні значення виділення для 

речовин звичайно застосовуються у точці, де виділення 

виходять з установки, причому, під час їх дослідження, 

розрідження не береться до уваги. Стосовно непрямих 

викидів у воду,  ефективність підприємства з переробки 

стічної води може братися до уваги під час визначення 

граничних значень виділення відповідних установок, за 

умови, що гарантується еквівалентний рівень охорони 

довкілля у цілому і що це не призводить до більш високих 

рівнів забруднення у довкіллі. (5). 

   

12 "Засоби контролю за викидами" є засобами контролю, що 

вимагають обмеження особливих викидів, наприклад, 

граничного значення викиду, або визначають обмеження чи 

умови, що стосуються дії, природи чи інших характеристик 

викиду або умов функціонування, які впливають на викиди 

(5). (Контроль розуміється у сенсі «регулювання») 

– – + 

Розподіл понять за середовищами 5 5 7 

Примітки: *) поза впливом скиду ЗР; **) всередині впливу скиду ЗР. 
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Таблиця 1.2 – Головні поняття українського підінституту РСЗР 

 

Н-р 

за 

пор. 

Поняття українського РСЗР за ВКУ [27] 

(номер сегменту поняттєвої сигніфікації) 

Частина 

поверхневої 

води, якої 

стосується 

поняття 

Час-

тина 

тех.-

но-

ген-

ного 

сере-

дови

ща 

*) **) 

1 вода зворотна (1) – – + 

2 вода стічна (1) – – + 

3 гранично допустима концентрація (гдк) речовини у воді (6) + + – 

4 гранично допустимий скид (гдс) речовини (5) – – + 

5 екологічний стан масиву поверхневих вод (6) + + – 

6 забруднення вод (1) – – + 

7 забруднююча речовина (2 або 6) ***) – – + 

8 ліміт скиду забруднюючих речовин (5) – – + 

9 хімічний стан масиву поверхневих вод (6) + + – 

10 якість води (6) + + – 
Розподіл понять за середовищами 4 4 6 

Примітки: *) поза впливом скиду ЗР; **) всередині впливу скиду ЗР; ***) релятивне 

визначення, яке залежить від привнесення ЗР у водний об'єкт в результаті господарської 

діяльності людини. 

 

спрямованість понять ВРД на агентів забруднювального впливу та на правові 

вимоги до регулювального впливу; 2) більша спрямованість понять ВКУ на 

джерела забруднювального впливу та на їх інформаційні характеристики. 

Розглядаючи табл. 1.3 можна дійти висновку, що формальний аналіз не 

дозволяє виявити глибші та змістовні поняттєві відмінності між обома 

законодавствами. Результати змістовних порівнянь наведено у табл. 1.4.
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Таблиця 1.3 – Розподіл головних понять РСЗР 

 

Усього 

понять з 

Номер сегменту поняттєвої сигніфікації, 

кількість та % понять, які належать сегменту: 

1 2 3 4 5 6 

ВРД 12 1 

8,3 

3 

25 

– 

0 

– 

0 

4 

33,3 

4 або 5 

33,3 

ВКУ 10 3 

30 

1 

10 

– 

0 

– 

0 

2 

20 

4 або 5 

40 

 

Таблиця 1.4 – Змістовні порівняння головних понять європейського (за ВРД) та 

українського (за ВКУ) підінститутів РСЗР 

 

Сегмент 

поняттє-

нвої сиг-

ніфікації 

Європейські поняття 

за ст. 2 ВРД 

(у перекладі [1]) 

Українські поняття за ст. 1 

ВКУ 

Змістовна 

відповідність 

європейському 

поняттю 

1 2 3 4 

1 – вода зворотна – 

1 – вода стічна – 

1 "Забруднення" забруднення вод часткова 

2 або 6 – забруднююча речовина * – 

2 "Забруднювач" – часткова 

2 "Небезпечні речовини" – відсутня 

2 "Речовини, боротьба із 

забрудненням якими 

потребує першочергових 

заходів" 

– відсутня 

5 "Засоби контролю за " (у 

сенсі «регулювання») 

викидами 

– відсутня 

5 "Комбінований підхід" – відсутня 

5 "Граничні значення 

виділення" 

гранично допустимий скид 

(ГДС) речовини 

існує 

5 "Граничні значення 

виділення" 

ліміт скиду забруднюючих 

речовин 

існує 

5 або 6 "Стандарт якості 

довкілля" 

– відсутня 

6 "Стан поверхневої води" – відсутня 

6 – якість води – 

6 – гранично допустима 

концентрація (ГДК) речовини 

у воді 

– 

6 "Добрий стан поверхневої 

води" 

– відсутня 
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Закінчення табл. 1.4 

 
1 2 3 4 

6 "Екологічний стан" екологічний стан масиву 

поверхневих вод 

часткова 

6 – хімічний стан масиву 

поверхневих вод 

– 

6 "Добрий хімічний стан 

поверхневої води" 

– відсутня 

Примітки: * – визначення має релятивний характер, досліджений у [35]. 

 

З порівнянь, наведених у табл. 1.4 випливає наступне: 1) 6 базових понять 

ВРД не мають відбиття (представлення) у ВКУ; 2) 8 базових понять ВКУ 

змістовно не відповідають поняттям ВРД; 3) 3 базових поняття ВКУ 

відповідають поняттям ВРД частково; 4) лише 2 базових поняття ВКУ, які 

стосуються кінцевих інструментів правового регулювання, змістовно 

відповідають поняттям ВРД. Отже, імплементація європейського РСЗР у 

водне законодавство України вимагає рецепції відповідних базових понять 

ВРД. До мінімального набору таких понять входять: "Забруднення", 

"Забруднювач", "Небезпечні речовини", "Речовини, боротьба із забрудненням 

якими потребує першочергових заходів", "Засоби контролю за викидами" (у 

сенсі «регулювання»), "Комбінований підхід", "Стандарт якості довкілля". 

 

У даному розділі розглянуто європейські та українські джерела еколого-

правового лімітування скидання речовин у законодавстві ЄС та України. 

Виконано поділ джерел права на загальні та спеціальні стосовно РСЗР. 

Спецілізація визначається за галуззю відносин, що регулюються, видами 

водокористування та за критерієм поширення вимог до складу та властивостей 

води (що забирається, зворотної чи поверхневої) лише на один конкретний вид 

водокористування у межах предмету регулювання норми або акту. Подальший 

порівняльний аналіз з метою першочергової гармонізації поняттєво-
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категоріального апарату в рамках поетапної імплементації, передбаченої [49], і 

реалізації вимог Стратегії. здійснюється на базі загальних джерел. 

Досліджено проблеми гармонізації базових дефінітивних норм 

європейського та українського водного законодавств, які належать до загальної 

проблеми створення українського підінституту РСЗР та імплементації ВРД. 

Зазначено, що ядро РСЗР містить норми щодо обмеження скидання (емісії) у 

воду речовин, які надходять із точкових джерел, тобто лімітаційного 

регулювання. Наголошено, що в європейському екологічному законодавстві 

(Директива 2000/60/ЄС (ВРД) та Директива № 2010/75/ЄС) до таких обмежень 

належать граничні значення викидів (виділень, скидів), а у Водному кодексі 

України (ВКУ) та у Законі України про охорону навколишнього природного 

середовища – гранично допустимі скиди та ліміти скиду речовин. Аналіз 

досліджень засвідчив, що для виконання взятих Україною міжнародних 

зобов’язань слід гармонізувати базові поняття і термінологію українського 

водного законодавства з європейськими правовими дефініціями. 

Стверджується, що важлива роль у гармонізації належить спеціальній науковій 

термінології та юридичним перекладам, а гармонізацію слід починати з 

поняттєво-категоріальних засад європейського та українського підінститутів 

РСЗР у поверхневі води з точкових джерел. 

Запропоновано та використано принцип системного аналізу поширення 

забруднювального впливу, за яким виділяються шість сегментів поняттєвої 

сигніфікації, що характеризують окремі ланки у ланцюзі такого впливу. 

Керуючись зазначеним принципом досліджено головні поняття-дефініції 

європейського та українського підінститутів РСЗР, виконано їх змістовне 

порівняння. Визначено, що ВРД містить 12, а ВКУ – 10, базових понять 

відповідних підінститутів РСЗР. Аналітичне порівняння базових визначень та 

термінів, якими утворюються поняттєво-категоріальні засади європейського та 

українського підінститутів РСЗР у поверхневі води з точкових джерел, виявило, 

що лише 2 з 10 базових понять ВКУ змістовно відповідають поняттям ВРД. 
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Інші базові поняття ВРД вимагають рецепції й включення у текст ВКУ. 

Визначено мінімальний обсяг такої рецепції ("Забруднення", "Забруднювач", 

"Небезпечні речовини", "Речовини, боротьба із забрудненням якими потребує 

першочергових заходів", "Засоби контролю за викидами" (у сенсі 

«регулювання»), "Комбінований підхід", "Стандарт якості довкілля"). 

Важливим напрямом подальших досліджень має бути створення офіційних 

юридичних перекладів, термінологічно узгоджених з українськими правовими 

та науково-технічними відповідниками. 
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2 ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО НАБЛИЖЕННЯ ПОНЯТЬ 

ЕКОЛОГО-ПРАВОВОГО ЛІМІТУВАННЯ СКИДАННЯ РЕЧОВИН 

ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА УКРАЇНИ 

 

У даному розділі досліджується можливість, визначаються шляхи та 

першочергові заходи щодо наближення базових понять еколого-правового 

підінституту регулювання скидання забруднювальних речовин (РСЗР) у 

поверхневі водні об’єкти європейського екологічного законодавства з подібним 

підінститутом у законодавстві України. Зазначається, що цей елемент 

інституційної структури водного законодавства є найбільш дієвим з точки зору 

впливу на якість вод. 

Визначено, що законодавче ядро РСЗР утворюється вимогами до 

обмеження скидання (емісії) у воду речовин, зокрема, із точкових джерел 

скиду, тобто до лімітаційного регулювання. Виявлено співвідношення 

поняттєво-категоріальних апаратів РСЗР у джерелах екологічного 

законодавства ЄС та України. Запропоновано пріоритетні кроки наближення 

українських еколого-правових понять до європейських та надано зміни деяких 

термінологічно некоректних перекладів. Для цього в обох законодавствах 

визначено джерела загальних та спеціальних вимог (норм), релевантних РСЗР. 

Виявлено, що у законодавстві ЄС до загальних стосовно РСЗР належать чотири 

директиви та один регламент, а до спеціальних – чотири директиви. В 

українському законодавстві загальними стосовно РСЗР слід вважати два закони 

та шість підзаконних актів, а спеціальними – шість законів. Розглянуто 

поняттєвий апарат, який стосується лише загальних вимог директив ЄС та 

законів України, утворюється як нормами-дефініціями, так і поняттями з 

окремих статей. Використано методику порівняльного дослідження, яка 

ґрунтується на системному аналізі поширення забруднювального впливу за 

структурою відповідного ланцюга скидання, переносу та трансформації 

забруднювальних речовин у масивах поверхневої води. Ланцюг 
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забруднювального впливу складається із 9-и ситуаційних структурних 

елементів (ланок). Визначено, що найбільш важливими поняттями, які відсутні 

у Водному кодексі України і підлягають рецепції задля наближення, є: 

«пріоритетна речовина», «специфічна речовина», «комбінований підхід», 

«найкраща доступна техніка», «зона змішування» та «стандарт якості 

довкілля». Стверджується, що зона змішування у масиві води, яка є 

безпосередньо прилеглою до скиду ЗР, де здійснюється найбільш значна зміна 

концентрації ЗР, є об’єктом правовідносин у сфері забезпечення екологічної 

безпеки водокористування. 

 

2.1 Поняття еколого-правового лімітування скидання речовин, роль та 

місце цих понять у наближенні водних законодавств України та ЄС 

 

Правове регулювання скидання речовин, що містяться у складі зворотної 

води, належить до найбільш дієвих правових заходів охорони навколишнього 

природного середовища і великою мірою визначає безпеку водного середовища 

та придатність води в її джерелах для використання. Сучасні документи 

державної екологічної політики України [14, р. 1] серед головних проблем 

визначають забруднення вод, перше місце у якому займають скиди з 

промислових об’єктів. Водночас в Україні здійснюється Національна стратегія 

наближення (апроксимації) законодавства України до  права ЄС, одним із 

напрямів (секторів) якої є «Якість води та управління водними ресурсами, 

включаючи морське середовище» [16, 49]. У базових актах законодавства: 

Законі України (ЗУ) «Про охорону навколишнього природного середовища» 

(ЗУПОНПС) та у Водному кодексі України (ВКУ), а також в актах екологічного 

законодавства ЄС, більшість правових важелів охорони поверхневих вод та 

забезпечення їх якості зосереджено у підінституті регулювання скидання 

забруднювальних речовин (РСЗР) комплексного еколого-правового інституту 

якості вод та її регулювання (ЕПІЯВР) [4]. Адаптація до законодавства ЄС 



44 

 

вимагає створення в українському водному законодавстві підінституту РСЗВ, 

подібного до європейського відповідника, що дозволить зблизити водоохоронні 

політики, ставити тотожні цілі щодо якості вод та однаковим чином оцінювати 

їх досягнення. Законодавче ядро РСЗР утворюється вимогами до обмеження 

скидання (викидання або емісії) у воду хімічних речовин (ХР), які надходять, 

зокрема, із точкових джерел, тобто лімітаційним регулюванням. Перші кроки 

наближення мають спрямовуватися на рецепцію поняттєвого апарату 

європейського РСЗР. Отже, проблему імплементації поняттєво-категоріального 

апарату РСЗР екологічного законодавства ЄС у водне законодавство України 

слід розглядати як актуальну та невідкладну, від вирішення якої залежать усі 

подальші кроки зближення з європейською водною політикою. 

Методологічні засади створення термінології екологічного законодавства 

та її уніфікації досліджувалися А. П. Гетьманом [50, с. 148–166]. Розвиток 

термінології у зв’язку з трансформацією законодавства на шляху України до 

членства в ЄС розглядався багатьма авторами. Принципово важливою для 

тематики даного дослідження є позиція видатного правознвця 

Ю. С. Шемшученка «що вихідним пунктом гармонізації законодавства України 

з європейським правом є уніфікація термінології» [51, с. 36–37]. Широке 

дослідження європейського права у водній політиці ЄС виконано 

представницею харківської наукової школи екологічного права 

М. К. Черкашиною, див., наприклад, [52]. Нею ж вперше розглянуто поняття 

водної екосистеми як об’єкту правовідносин [53]. Саме на цьому понятті 

засновано європейський екосистемний підхід до управління водними ресурсами 

за Водною рамковою директивою ЄС (ВРД) [1], а на думку Є. П. Суєтнова [54] 

цим поняттям утворюється основа сталого розвитку, а також стратегія 

комплексного управління земельними, водними та живими ресурсами. Попри 

недостатній обсяг і глибину порівняльних досліджень європейських та 

українських правових засад, законодавчих механізмів використання та охорони 

вод, Україною в  період 2014 – 2019 рр. було здійснено перший етап 
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впровадження європейського еколого-правового інституту інтегрованого 

басейнового управління водними ресурсами, результати якого коротко 

викладено науковим керівником даної НДР у [55]. 

 

2.2 Поняттєво-термінологічні проблеми РСЗР, напрями та завдання щодо 

їх вирішення при наближенні до водного законодавства ЄС 

 

Щодо невирішених частин загальної проблеми уніфікації поняттєво-

термінологічних засад європейського та українського водних законодавств слід 

зазначити таке. В Україні на шляху імплементації європейського законодавства 

у сфері охорони довкілля виникають термінологічні проблеми, про деякі з них 

згадується у [56]. З цього аналітичного документа у контексті даної НДР слід 

визначити питання, які наразі є найбільш актуальними, а саме: офіційний 

статус та якість юридичних перекладів актів європейського законодавства, 

забезпечення точності та адекватності термінів. До невирішених раніше завдань 

належить дослідження інституційної структури водного законодавства ЄС, її 

окремих складових, серед яких найважливішою та найефективнішою слід 

вважати комплексний еколого-правовий інститут якості вод та її регулювання 

(ЕПІЯВР), до складу якого входить підінститут регулювання скидання 

забруднювальних речовин (РСЗР).  

У напрямі вирішення зазначених завдань найбільш важливим є перший 

крок, який за логікою апроксимації треба здійснити для імплементації вимог 

ВРД у водне законодавство України: виявлення співвідношення поняттєво-

категоріальних апаратів обох водних законодавств, визначення 

можливостей та шляхів наближення українських еколого-правових понять 

до європейських, необхідності рецепції останніх. Також вимагають розгляду 

особливості підінституту РСЗР як окремого об’єкту еколого-правового 

дослідження [15]. Аналіз наукових публікацій свідчить, що без першочергових 

порівняльних досліджень термінологічної бази неможливо здійснити юридично 
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коректну трансформацію сучасного українського водного законодавства в 

європейському напрямі. 

Головною метою НДР у зазначеному напрямі є розроблення пропозицій 

щодо першочергових заходів з наближення понятітєвої бази українського 

підінституту РСЗР до європейських вимог та виправлення термінологічно 

некоректних перекладів. Об’єктами дослідження є підінститут РСЗР у 

поверхневі води із точкових джерел зворотної води українського водного 

законодавства та його відповідник у законодавстві ЄС. Через значну кількість, 

складність та різнопредметний характер європейських і українських джерел 

законодавства, які містять норми відповідних підінститутів, необхідним 

попереднім завданням є виявлення законодавчих джерел загальних та 

спеціальних вимог (норм) стосовно РСЗР [17]. До подальших завдань 

дослідження належать: визначення у головних загальних джерелах базових 

елементів європейського та українського поняттєвих апаратів РСЗР; 

порівняльний аналіз відповідних поняттєвих апаратів, а при виявленні 

відмінностей – розроблення пропозицій щодо першочергових заходів з їх 

усунення. 

 

2.3 Правові джерела загальних та спеціальних вимог 

 

Великий обсяг галузевих та суміжних джерел права, неможливість їх 

одночасного спільного розгляду та дослідження змушують здійснити поділення 

всієї сукупності таких джерел на загальні та спеціальні. 

Виявлення джерел загальних та спеціальних вимог (норм) здійснюється 

шляхом поділення усієї множини релевантних РСЗР нормативно-правових 

актів водної та суміжних галузей. Поділення виконується не тільки за 

субординаційним правовим зв’язком («загальний → спеціальний»), а й за 

характером дії норм: паралельні, незалежні або такі що перетинаються. Також 

береться до уваги форма спеціалізації правового регулювання: конкретизація, 
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диференціація та інтеграція. Головним критерієм поділу загальних та 

спеціальних норм щодо лімітування скидання речовин вважається належність 

правових вимог до складу та властивостей води (яка забирається, 

зворотної чи поверхневої) переважно лише одному конкретному виду 

використання цієї води, наведеному у назві, меті (цілі або призначенню) 

джерела норм. 

Внаслідок зазначеного поділення чинними джерелами загальних вимог 

екологічного законодавства ЄС (переважно вертикального) щодо засобів 

правового РСЗР загальними вважаються наступні директиви:  

ВРД [1]; 

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (інтегрований підхід до 

запобігання забрудненню та його контролю) (ДПВ) [3]; 

Directive 2008/105/EC, on environmental quality standards in the field of 

water policy (ДСЯД) [2]; 

Директива 2006/11/ЄС про забруднення, спричинене деякими 

небезпечними речовинами, що скидаються до водного середовища (ДНРВ) [18]; 

Directive 2013/39/EU «amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as 

regards priority substances in the field of water policy» [19]. 

Додатковим корисним джерелом деяких понять щодо РСЗР є Regulation 

(EC) № 166/2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and 

Transfer Register [20]. 

З точки зору спеціалізації стосовно РСЗР за наведеним критерієм до 

джерел спеціальних вимог у законодавстві ЄС (переважно щодо охорони вод) 

наразі належать: 

Директива Ради 91/271/ЄЕС "Про очистку міських стічних вод" [21]; 

Директива Ради щодо захисту вод від забруднення, спричиненого 

нітратами з сільськогосподарських джерел (91/676/ЄЕС) [22]; 

Директива Ради 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання 

людиною [23]; 
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Directive 2006/7/EC concerning the management of bathing water quality [24]; 

Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds [25]. 

За зазначеним поділенням в українському законодавстві (у широкому 

значенні терміну «законодавство») джерелами загальних вимог до РСЗР є: 

ЗУПОНС [26], 

ВКУ [27] 

та наступні підзаконні акти: 

«Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» 

(затв. постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ) від 25 березня 1999 р. 

№ 465) [5]; 

«Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично 

допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік 

забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується» (затв. 

ПКМУ від 11 вересня 1996 р. № 1100 (в редакції ПКМУ № 1091 (1091-2017-п) 

від 13.12.2017 [6]; 

«Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря 

України від забруднення та засмічення» (затв. ПКМУ від 29 лютого 1996 р. № 

269 (у редакції ПКМУ від 29 березня 2002 р. № 431) [27-1]; 

«Порядок ведення державного обліку водокористування» (затв. наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України (МЕПРУ) 16.03.2015 № 

78; зареєст. в Міністерстві юстиції України (МЮУ) 03 квітня 2015 р. за № 

382/26827) [7]; 

«Методика 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» (затв. наказом МЕПРУ 14 січня 2019 року № 5; зареєст. в МЮУ 05 лютого 

2019 р. за № 127/33098) [8]; 
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«Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих 

скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами» (затв. наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15 

грудня 1994 р. № 116) [10]. 

Спеціальними джерелами законодавства України щодо вимог до РСЗР 

слід вважати наступні: 

ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» [28]; 

ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; ЗУ «Про 

тваринний світ» [29]; 

ЗУ «Про тваринний світ» [30]; 

ЗУ «Про аквакультуру» [31]; 

ЗУ «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 

біоресурсів» [32]; 

ЗУ «Про рослинний світ» [33]; 

ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» [34], 

та велику кількість відповідних підзаконних нормативно-првових актів. 

 

2.4 Поняттєвий апарат РСЗР та методика його дослідження 

 

Поняттєвий апарат РСЗР утворюються як нормами-дефініціями, так і 

поняттями, наведеними та використаними у статтях (пунктах) поза окремих 

визначень нормативно-правового акту. Через великий обсяг релевантного 

поняттєвого апарату та необхідність скорішого надання пропозицій у даній 

НДР розглядаються лише загальні вимоги директив ЄС та законів України. 

Базові елементи європейського поняттєвого апарату РСЗР визначаються з 

наступних міркувань. У ст. 10 ВРД заходи РСЗР належать до так званого 

«комбінованого підходу», за яким головним засобом регулювання виділень на 

міждержавному рівні ЄС є вимога обмеження емісії речовин до граничних 
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значень виділення (ГЗВ), визначених найкращими доступними технічними 

методами (НДМ): ГЗВНДМ. Якщо задля досягнення визначеної цілі якості або 

стандарту якості таке обмеження виявиться недостатнім, то вимагаються більш 

жорсткі методи регулювання, зокрема, визначені у ДСЯД. За ст. 4 ДСЯД при 

скиданні ХР за спеціальним переліком, зокрема, пріоритетних речовин (ПР), 

надається можливість використовувати властивості прилеглої до скиду частини 

масиву води (так званої зони змішування (ЗЗ)) для розбавлення концентрації 

речовини у викиді до рівня стандарту якості довкілля (СЯД) на межі 

поширення ЗЗ. Граничне значення викиду (ГДВ) є найбільшим викидом, який 

після розбавлення у ЗЗ забезпечує дотримання СЯД. (Наразі кількість ПР у 

переліку для регулювання дорівнює 45, до яких додаються ще 8 речовин, які не 

належать до ПР і визначені іншими джерелами.) Отже, ЗЗ слід визнати 

важливим еколого-правовим засобом підінституту РСЗР. Скидання особливих 

(специфічних) забруднювачів (СР) у випадку неефективності НДМ регулюється 

за вимогами національного законодавства держав-членів ЄС. 

Широка специфіка екологічного та пов’язаних з ним законодавств не 

дозволяє здійснити достатньо повне дефінування багатьох необхідних понять, 

які походять з наукових та інженерних галузей. Додаткові ускладнення 

виникають через відсутність сталих офіційних перекладів джерел 

європейського права. 

Слід зазначити, що із загальної кількості 41-го визначення, наведених у 

ст. 2 ВРД, безпосередньо до РСЗР можна віднести 13 визначень. Вони 

наводяться нижче і стосуються таких понять: стану поверхневої води; речовин, 

їх властивостей, впливу на екосистеми та на водокористування, зокрема, на 

забруднення; показників та критерію якості води; вимог до впливу на джерела 

скидання та правових інструментів впливу. Але одне з найбільш важливих 

понять, яке використовується у ст. 10(2) ВРД і пов’язано з регулюванням 

скидання «Держави-члени забезпечують встановлення і/або здійснення: (а) 

засобів контролю виділень, що базуються на найкращих доступних 
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методах, …» [виділено мною – В.У.], не тільки залишається без визначення 

всередині ВРД, але й має помилковий переклад у [1]. Помилку можна побачити 

з більш точного перекладу [46]: «Держави-члени повинні забезпечити 

створення та/або впровадження: (а) методів регулювання емісії, які базуються 

на найкращих доступних технічних рішеннях, …» [виділено мною – В.У.]. 

У ст. 3 загального екологічного джерела ДПВ містяться терміни та 

означення, які є релевантними РСЗВ і які повністю чи частково не 

визначаються у ВРД або не є достатньо близькими до термінів ВРД (з 

урахуванням особливостей перекладу): «речовина», «об’єкт», «викид», 

«дозвіл», «рівні викидів, пов’язані з найкращими доступними техніками», 

«оператор». Крім того, ДПВ містить значну кількість оцінювальних понять, які 

не мають чіткого юридичного визначення, зокрема: «значні негативні наслідки 

для довкілля» (ст. 8); «належні запобіжні заходи проти забруднення», «значне 

забруднення» (ст. 11); «значні кількості», «належні вимоги до моніторингу 

викидів» тощо. 

У згаданій ст. 4 ДСЯД міститься ознака (а не визначення!) одного з 

найважливіших засобів РСЗР «зони змішування» та встановлено вимоги до ЗЗ. 

Визначення у ст. 2 ДНРВ крім важливого поняття «скиди» містить 

поняття «забруднення», відмінне від наведеного у ВРД. У тому же джерелі у 

ст. 4 використано поняття «норми вмісту забруднюючих речовин у скидах», а у 

ст. 6 – поняття «обсяги  забруднення», «стандарти екологічної якості», які хоча 

і є суб’єктно близькими до ВРД, але залишилися не визначеними. 

До спеціальних джерел європейського (вертикального) та українського 

водних законодавств, належать нормативно-правові акти, які містять: 

1) поняття, які здебільшого мають галузеве економічне, наукове та 

інженерне походження, пов’язані зі специфікою складу, властивостей та 

скиданням певних видів зворотної води, вимогами до неї, зокрема, щодо 

вмісту конкретних ХР; 
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2) поняття, що стосуються користувацьких властивостей води для 

різних потреб, а відповідні масиви вод підпадають під певні заборони щодо 

скидання ХР та/чи охороняються за законом. 

Методика порівняльного дослідження понять, яка пропонується і 

використовується у даній статті, ґрунтується на системному аналізі 

поширення забруднювального впливу за структурою ланцюга поширення ЗР та 

їх суб’єктної дії на склад та властивості поверхневої води у масиві, прилеглому 

до джерела скидання зворотної води (тобто ЗЗ) (беручі до уваги, що скидання 

ЗР належить до водокористування). Для цього виділяються ситуаційні 

структурні елементи (сегменти впливу), які відповідають окремим ланкам 

у ланцюзі забруднювального впливу і позначаються відповідними 

сегментаційними числовими та літерними знаками, а саме:  

0 – вид діяльності (один з видів водокористування), яким чиниться 

забруднювальний вплив зворотної води; 

1 – матеріальні джерела – донори забруднювального впливу (установки та 

їх скиди, зі зворотною водою яких емітуються речовини); 

2 – матеріальні агенти – фактори, якими чиниться забруднювальний 

вплив (зворотна вода, яка містить речовини, що скидаються; речовини, що 

скидаються, зокрема, хімічні речовини з визначенням їх екологічного статусу); 

3 – матеріальні (середовищні) об’єкти впливу певного матеріального 

джерела: 

3-а – поверхнева вода поза зоною допустимого забруднювального 

впливу певного скиду; 

3-б – поверхнева вода на ділянці, безпосередньо прилеглій до 

певного скиду, всередині зони забруднювального впливу; 

4 – правові вимоги та інструменти, якими здійснюється регулювальний 

вплив на матеріальні джерела (донорів) та на агентів (фактори): 
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4-а – інформаційні (кількісні та якісні) характеристики правових 

вимог та інструментів, які не залежать від стану матеріального 

(середовищного) об’єкту впливу; 

4-б – інформаційні (кількісні та якісні) характеристики правових 

вимог та інструментів, які залежать від стану матеріального 

(середовищного) об’єкту впливу; 

5 – інформаційні (кількісні та якісні) характеристики, за якими 

обмежується вплив матеріальних джерел (донорів), з можливою прив’язкою до 

часу та місця визначення такого впливу (контрольного пункту впливу скиду); 

6 – екологічні реципієнти забруднювального впливу та інформаційні 

(кількісні та якісні) показники такого впливу з їх прив’язкою до часу та до 

місця, де характеризується вплив (контрольного пункту для відбирання води, 

межі захищеної зони тощо); 

7 – інформаційні характеристики, за якими визначається хімічний та 

екологічний стан води, з прив’язкою до часу та місця, де характеризується 

такий вплив (контрольного пункту стану води). 

 

2.5 Базові поняття РСЗР водного законодавства України та ЄС 

 

Поняття із загальних законів водного законодавства України, якими 

характеризуються ситуаційні структурні елементи РСЗР зазначені у 

попередньому підрозділі, наводяться у табл. 2.1. 

Поняття із загальних джерел законодавства ЄС, якими характеризуються 

ситуаційні структурні елементи європейського РСЗР, наводяться у табл. 2.2.
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Таблиця 2.1 – Структурні елементи апарату законодавчих понять 

українського еколого-правового підінституту РСЗР (за загальними джерелами) 

 

Ном. 

з/п 

Закони України Сегмент 

впливу 

Стаття 

джерела 

 ЗУПОНПС   

1 спеціальне використання природних ресурсів 0 ст. 38 

2 забруднюючі хімічні речовини 2 ст. 33 

3 скиди у навколишнє природне середовище 

забруднюючих хімічних речовин 
4 ст. 33 

4 екологічні нормативи (гранично допустимі скиди у 

навколишнє природне середовище забруднюючих 

хімічних речовин) 

4-б ст. 33 

5 ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє 

природне середовище 
4-б ст. 44 

6 нормативи гранично допустимих концентрацій 

забруднюючих речовин у навколишньому природному 

середовищі 

6 ст. 33 

7 екологічні вимоги при використанні природних 

ресурсів 
7 ст. 40 

 ВКУ   

1 Водокористування 0 ст. 1 

2 спеціальне водокористування 0 ст. 48 

3 вода зворотна 1 ст. 1 

4 скид (випуск) 2 ст. 49 

5 забруднююча речовина 2 ст. 1 

6 масив поверхневих вод 3 ст. 1 

7 галузеві технологічні нормативи утворення речовин, 

що скидаються у водні об'єкти 
4-а ст. 39 

8 ліміт скиду забруднюючих речовин 4-а ст. 1 

9 гранично допустимий скид (ГДС) речовини  4-б ст. 1 

10 гранично допустима концентрація (ГДК) речовини у 

воді 
5 ст. 1 

11 нормативи екологічної безпеки водокористування 5, 6 ст. 36 

12 контрольні створи 6 ст. 16,44 

13 якість води 6, 7 ст. 1 

14 екологічний норматив якості води масивів поверхневих 

та підземних вод 
6 ст. 37 

15 екологічний стан масиву поверхневих вод 7 ст. 1 

16 хімічний стан масиву поверхневих вод 7 ст. 1 
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Таблиця 2.2 – Структурні елементи апарату понять європейського 

еколого-правового підінституту РСЗР (за загальними джерелами) 

 

Ном 

з/п 

Директиви ЄС Сегмент 

впливу 

Стаття 

джерела 

 ВРД   

1 Водні служби 0 ст. 2(38) 

2 Водокористування 0 ст. 2(39) 

3 Забруднення 1 ст. 2(33) 

4 Небезпечні речовини 2 ст. 2(29) 

5 Речовини, боротьба із забрудненням якими 

потребує першочергових заходів (пріоритетні) 
2 ст. 2(30) 

6 Забруднювач 2 ст. 2(31) 

7 Особливі забруднювачі (специфічні) 2 Дод. V 

8 Масив поверхневої води 3 ст. 2(10) 

9 Якісні цілі 3-б, 4 Дод. IX 

10 Стандарт якості довкілля 4 ст. 2(35) 

11 Комбінований підхід 4 ст. 2(36),10 

12 Розрідження (розбавлення) 4-б ст. 2(40) 

13 Засоби контролю за викидами (регулювання) 4 ст. 2(41) 

14 Граничні значення виділення (емісії) 5 ст. 2(40), 

10(2)(3) 

15 Найкращі доступні методи контролю виділень 5 ст. 10(2)(3) 

16 Стан поверхневої води 7 ст. 2(17) 

17 Добрий стан поверхневої води 7 ст. 2(18) 

18 Екологічний стан 7 ст. 2(21) 

19 Добрий екологічний стан 7 ст. 2(22) 

20 Добрий хімічний стан поверхневої води 7 ст. 2(24) 

21 Добрий екологічний потенціал 7 ст. 2(23) 

 ДПВ (поняття, які повністю чи частково не виз-

начаються у ВРД або не є достатньо близькими) 

  

1 Об’єкт 1 ст. 3(3) 

2 Речовина 2 ст. 3(1) 

3 Викид 2 ст. 3(4) 

4 Стандарт якості довкілля 4 ст. 3(6) 

5 Дозвіл 4 ст. 3(7) 

6 Загальні зобов’язальні правила 5 ст. 3(8) 

7 Найкращі доступні техніки (методи) 5 ст. 3(10) 

8 Рівні викидів, пов’язані з найкращими доступними 

техніками 
5 ст. 3(13) 

 ДСЯД (поняття, які повністю чи частково не 

визначаються у ВРД) 

  

1 Зони змішування, прилеглі до точок скиду 4-б ст. 4 
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Закінчення табл. 2.2 

 
 ДНРВ (поняття, які повністю чи частково не 

визначаються у ВРД) 

  

1 Скиди 2 ст. 2(d) 

2 Небезпечні речовини 2 ст. 3 

3 Розрідження (розбавлення) 4-б ст. 5 

4 Норми вмісту забруднюючих речовин у скидах 5 ст. 4 

 

2.6 Порівняльний аналіз понять та заходи з наближення поняттєвої бази 

 

Порівняльний аналіз наведеного у табл. 2.1 та табл. 2.2 поняттєвого 

апарату загальних джерел водних законодавств ЄС та України із залученням 

наведеного у цих джерелах змісту відповідних понять дають можливість 

запропонувати наступні перші заходи з наближення поняттєвої бази 

українського РСЗР до європейських вимог й виправлення термінологічно 

некоректних перекладів (стосовно ситуаційних структурних елементів РСЗР). 

За сегментом 1. Усунути релятивний характер поняття «забруднення» у 

ВКУ, який виникає через визначення: «забруднююча речовина – речовина, яка 

привноситься у водний об'єкт в результаті господарської діяльності людини» 

[виділено мною – В.У.], шляхом заміни виділеного слова, наприклад, на слово 

«вноситься». 

За сегментом 2. Розширити законодавче визначення (категорію) 

«забруднююча речовина» до вимог ВРД шляхом врахування особливостей 

поширення та поведінки речовин у навколишньому водному середовищі, їх 

екологічних властивостей і небезпеки, черговості боротьби з ними як на рівні 

ЄС, так і в окремих державах-членах ЄС. Для цього треба включити у ВКУ 

європейські поняття: «небезпечні речовини», «речовини, боротьба із 

забрудненням якими потребує першочергових заходів» (у більш точному 

перекладі «пріоритетні речовини»), «особливі речовини» (більш доречним є 

переклад «специфічні речовини»). Вимоги до скидання ПР регламентується на 
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рівні ЄС, а – до СР визначається окремими державами-членами ЄС на 

басейновому або локальному рівні. 

За сегментом 3. Привести зміст базового поняття «масив поверхневих 

вод», визначеного як «поверхневий водний об’єкт або його частина» у 

відповідність до європейського: «"Масив поверхневої води" означає окрему і 

значну складову поверхневої води, таку, як озеро, водосховище, потік, ріка або 

канал, частина потоку, ріки або каналу, перехідна вода або ділянка прибережної 

води» [виділено мною – В.У.]. 

За сегментом 4. Включити у ВКУ принципово важливі для здвйснення 

регулювання поняття: «стандарт якості довкілля», «комбінований підхід», 

«дозвіл», «засоби контролю за викидами», «розрідження», «зони змішування 

для пріоритетних речовин». При цьому слід використовувати юридичні 

переклади, які застосовуються в українській інженерно-екологічній 

термінології, наприклад: «засоби регулювання викидів», «розбавлення». 

За сегментом 5. Включити у ВКУ поняття, які стосуються головної 

частини європейського підходу до РСЗР: «Найкращі доступні методи 

контролю виділень» (більш точний переклад «Найкращі доступні методи 

регулювання скидів»), «Рівні викидів, пов’язані з найкращими доступними 

техніками» (більш точний переклад «Рівні скидів, пов’язані з найкращими 

доступними методами»). Наявність таких понять відкриває можливості для 

імплементації в українське водне законодавство вимог загального екологічного 

джерела ЄС: ДПВ в частині води. 

За сегментом 6. Увідповіднити до вимог ВРД українське поняття 

«екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод», яке 

за ст. 37 ВКУ має значення поняття «що містить науково обґрунтовані значення 

концентрацій забруднюючих речовин та показники якості води 

(загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні)».. Цьому поняттю не існує 

прямого аналога у європейському водному законодавстві. За визначенням ВРД 

«"Екологічний стан" є виразом якості структури і функціонування водних 
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екосистем, пов'язаних з поверхневими водами, класифікованими згідно 

Додатку V». У табл. 1.2, п. 1.2, р. 1 Додатку V ВРД наведено загальне 

визначення екологічної якості для поверхневих вод. Для цілей класифікації 

використовуються три вербальні значення стану: «Відмінний стан», «Добрий 

стан», «Помірний стан». Також зазначено, що стан вод, гірший від помірного, 

класифікується як посередній чи поганий. Отже, підхід ВКУ до виразу 

екологічного стану поверхневих вод слід істотно спростити і наблизити до 

європейського, виходячи з того, що відповідне поняття спрямоване на 

водокористування, а з другого боку, віддзеркалює зовнішні впливи, включаючи 

скидання речовин. При цьому поняття «якість води», яке відсутнє у ВРД, 

доцільно залишити у ВКУ. Такі зміни потрібні для здійснення апроксимації 

усього ЕПІЯВР водного законодавства України. 

За сегментом 7. У цьому сегменті слід виходити з головної вимоги 

досягнення порівнянності та зіставності українських і європейських оцінок 

та процедури оцінювання екологічного та хімічного стану поверхневих вод, а 

також із необхідності формулювання стратегічної мети охорони якості вод. 

Враховуючи, що апроксимація здійснюється у напрямі до законодавства ЄС, 

доцільно виконати рецепцію у ВКУ всіх відсутніх у ньому і релевантних 

визначеним у ВРД цілям понять: «стан поверхневої води», «добрий стан 

поверхневої води», «екологічний стан», «добрий екологічний стан», «добрий 

хімічний стан поверхневої води», «добрий екологічний потенціал». 

З вимог РСЗР випливає, що найбільш важливими поняттєвими 

відмінностями між ВКУ та ВРД (разом з ДСЯД) є: «пріоритетна речовина», 

«специфічна речовина», «комбінований підхід», «найкраща доступна техніка», 

«зона змішування» та «стандарт якості довкілля». 

При «комбінованому підході» до лімітаційного регулювання його 

наслідком має бути відсутність перевищення СЯД для ПР на межі встановленої 

ЗЗ. Внаслідок імплементації європейських вимог денотат поняття ЗЗ, яке немає 

відповідника в українському водному законодавстві, стає важливим еколого-
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правовим засобом лімітаційного регулювання скидання речовин. Отже, можна 

стверджувати, що ЗЗ є об’єктом правовідносин у сфері забезпечення 

екологічної безпеки водокористування. 

 

Як висновки до даного розділу 2 слід зазначити таке. Безпосередній 

правовий вплив на джерела надходження ЗР у воду здійснюється на базі 

поняттєвого апарату інституту РСЗР. Найбільш дієвим способом реалізації 

такого впливу є лімітаційне регулювання скидання ЗР. Для застосування в 

Україні лімітаційного регулювання за європейськими принципами першим 

кроком має бути рецепція поняттєвого апарату європейського еколого-

правового підінституту РСЗР. Попри значний обсяг загальнотеоретичних 

досліджень щодо необхідності термінологічної уніфікації на сучасному етапі 

імплементації Україною вимог екологічного законодавства ЄС рекомендації 

таких досліджень ігноруються. Поняттєвий апарат законодавчого РСЗР є 

складним і має багато зв’язків із суміжними галузями права, тому для його 

визначення та рецепції доцільно поділити джерела вимог (норм) за 

спеціалізацією. Спеціальні норми спрямовані на склад та властивості води 

(забраної, зворотної чи поверхневої) переважно одного конкретного виду її 

подальшого використання. В екологічному законодавстві ЄС загальними 

стосовно РСЗР слід вважати директиви ВРД; ДПВ; ДСЯД; ДНРВ. 

Українськими законодавчими (у вузькому сенсі) джерелами загальних вимог є 

ЗУПОНПС та ВКУ. Поняттєвий апарат РСЗР утворюється як нормами-

дефініціями так і поняттями, наведеними у статтях (пунктах) актів 

законодавства. Головні поняттєві проблеми виникають через відсутність сталих 

офіційних та юридично коректних перекладів джерел європейського права, 

через термінологічну неузгодженість європейських та українських наукових та 

інженерних понять. Методика порівняльного дослідження, ґрунтується на 

системному аналізі поширення забруднювального впливу за структурою 

ланцюга суб’єктної дії на склад та властивості поверхневої води у ЗЗ. У такому 
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ланцюзі виділено 9 окремих ланок – ситуаційних структурних елементів 

(сегментів). Для цілей РСЗР найбільш важливими поняттєвими відмінностями 

між ВКУ та ВРД (разом з ДСЯД) є: «пріоритетна речовина», «специфічна 

речовина», «комбінований підхід», «найкраща доступна техніка», «зона 

змішування» та «стандарт якості довкілля». Рецепція цих понять належить до 

першочергових заходів з наближення водного законодавства України до 

екологічного законодавства ЄС і виправлення термінологічно некоректних 

юридичних перекладів.  

Внаслідок імплементації європейських вимог денотат поняття ЗЗ, яке 

наразі немає відповідника в українському водному законодавстві, слід 

розглядати як важливий еколого-правовий засіб лімітаційного регулювання 

скидання речовин. Отже, є підстави вважати що при включенні поняття ЗЗ у 

водне законодавство відповідна частина масиву води стає об’єктом 

правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки водокористування. До 

важливих подальших досліджень належить порівняння наведених вище 

спеціальних європейських та українських джерел права. 
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3 ГОЛОВНІ ОЗНАКИ, ОСОБЛИВОСТІ І ВІДМІННОСТІ 

УКРАЇНСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО РСЗР 

 

У даному розділі розглядаються та стисло підсумовуються головні 

ознаки, особливості і відмінності українського та європейського еколого-

правового підінститутів РСЗР. Слід зазначити, що детальний розгляд 

зазначених питань, фактично було виконано у попередніх звітах про дану НДР 

за 2019-2020 роки, а також у циклі наукових робіт керівника даної НДР, 

посилання на які наводяться у тексті даного звіту про НДР. 

Головним науковим висновком у попередніх порівняннях була теза про 

істотну еколого-правову відмінність українського та європейського 

підсінститутів РСЗР. У більш детальних дослідженнях вивчалися конкретні 

особливості загальної відмінності. Саме така відмінність заважає повноцінному 

порівнянню двох підінститутів через неможливість визначення внутрішньої 

єдиної бази для порівняння, яка би формально містилася в обох законодавствах. 

Отже, пошук системи ознак, на яких має грунтуватися порівняння та за якими 

його слід здійснювати, є головним змістовним науковим завданням, що 

підлягає вирішенню перед самим порівнянням. У даній НДР в якості такої 

зовнішньої системи ознак пропонується системологічна структура ланцюга 

регулюючого впливу. 

За допомогою цієї структури та відповідних часткових ознак щодо кожної 

ланки зазначеного ланціга досліджуються обидва види правового регулювання 

та регулюючого впливу, а після цього виконується їх порівняння. Крім того, 

дане дослідження ґрунтується на визнанні принципових відмінностей між 

первинними джерелами впливу на якість води в українському і європейському 

законодавствах. Перша відмінність полягає у визнанні європейським водним 

законодавством джерелом впливу на якість води хімічних речовин, тоді як 

в українському законодавстві джерелом впливу є зворотна вода. Така 

відміннсть може здатися дещо схоластичної тому, що забруднюючі речовини 
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потрапляють у масиви приймальної води саме у складі зворотної води, але 

такий погляд змінює сам принцип регулювання, спрямовуючи його не на 

боротьбу із  хімічними речовинами, а на боротьбу із зворотною водою. Другою 

базовою відмінністю є врахування у європейському законодавстві 

забруднювального впливу на усі складові водних екосистем, тоді як в 

українському водному законодавстві розгляд обмежується лише потребами 

певного водокористування (тобто економічної та господарської діяльності). 

 

3.1 Система ознак для порівняння РСЗР у водні об'єкти украінського та 

європейського законодавств 

 

Слід зазначити, що порівняння ускладнюється тим, що відповідна 

частина українського водного законодавства містить як норми законів, так і 

норми підзаконних нормативно-правових актів, а деякі з останніх є дуже 

застарілими. У законодавстві ЄС увесь обсяг вимог РСЗР реалізується за 

директивами. Тому у назвах окремих порівняльних ознак містяться деякі 

непринципові відмінності. 

Методика порівняння полягає у тому, що порівняльні ознаки 

визначаються для правових норм, спрямованих на два види (типи) масивів 

поверхневих вод, які розглядаються та визначаються в обох законодавствах: 1) 

масиви поверхневих вод, 2) штучні або істотно змінені масиви поверхневих 

вод. Принципова відмінність полягає у тому, що масиви виду 1) 

характеризуються через поняття СТАН, а масиви виду 2) – через поняття 

ПОТЕНЦІАЛ. У свою чергу, СТАН для масивів типу 1) визначається за двома 

видами стану: екологічним та хімічним. Екологічний стан є метою для 

реалізації всієї водоохоронної політики, а хімічний стан є окремим важливим 

складником екологічного стану. Ознаки відмінності, які використовуються для 

порівняння, є предметами правових норм (або їх частин) щодо лімітаційного 
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РСЗР. Отже, ознаки встановлюються у нормах (або їх частинах), які спрямовані 

на певні характеристики стану масивів води. 

У даному дослідженні пропонується наступний склад зазначених ознак, 

за якими визначається відмінність між водними законодавствами: 

– напрям водного законодавства; 

– вид суспільних відно;син; 

– екологічний об’єкт регулювання; 

– екологічний предмет регулювання; 

– характеристика цілі регулювання; 

– оцінка стану об’єкту регулювання; 

– природа компонентів / компоненти характеристики стану; 

– вид господарського використання об’єкта регулювання; 

– оцінки компонентів стану об’єкта регулювання; 

– спосіб досягнення мети регулювання; 

– мета регулювання; 

– регулятор лімітаційного впливу; 

– наявність особливостей регулювання для окремих видів джерел зво-

ротної води; 

– інші види обмежень мети регулювання; 

– використання для регулювання частини водного об’єкта. 

У даному переліку наведено 15 базових ознак, які можуть мати певні 

зміни та відхилення при аналізі конкретних законодавчих актів. Крім того, 

залежно від специфіки актів деяки із наведених ознак можуть виключатися з 

аналізу. 

Нижче у табл. 3.1 – 3.3 наводяться результати застосування визначених 

порівняльних ознак щодо норм українського підінституту РСЗР, які містяться у 

джерелах права загального екологічного та водного законодавства України. 

Для посилання у згаданих таблицях на джерела права (у сучасній 

редакції) використовуються їх наступні акроніми: 
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ЗУПОНПС – Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (ред. від 01.01.2021) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-

12#Text ; 

ВКУ – Водний кодекс України (ред. від 17.03.2021  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text ; 

Порядок – Порядок розроблення нормативів гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти (затв. постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF#Text ;  

Перелік – Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти 

нормується (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 

р. № 1100) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF#Text ; 

Правила – Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними 

водами (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. 

№465) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF#Text ; 

Правила М – Правила охорони внутрішніх морських вод і 

територіального моря України від забруднення та засмічення (затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 431)) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-96-%D0%BF#Text . 

У табл. 3.2 та 3.3 наводяться значення комплексу порівняльних ознак 

щодо «підзаконної частини» українського інституту РСЗР, яка міститься у 

Порядку і Переліку (табл. 3.2) та Правилами охорони поверхневих вод від 

забруднення зворотними водами (Правила) і Правилами охорони внутрішніх 

морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення 

(Правила М) (табл. 3.3). Ці значення надаються у форматі, подібному табл. 3.1. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-96-%D0%BF#Text
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Таблиця 3.1 – Предметно-функціональна спрямованість норм (їх частин) 

українського еколого-правового підінституту РСЗР з точкових джерел у 

поверхневі води за Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (ЗУПОНПС) та Водним кодексом України (ВКУ) 
 

Предмет норм 

(їх частин) 

Місце у 

джерелі 

права 

Норми (їх частини) в залежності від територіальних меж 

поширення дії та видів оцінок стану вод 

Масив поверхневих вод Штучний або істотно 

змінений 

масив поверхневих 

вод 

екологічний 

стан масиву 

поверхневих 

вод 

хімічний стан 

масиву 

поверхневих 

вод 

1 2 3 4 5 

Нормативний ре-

гулятор лімітацій-

ного впливу №1 

ЗУ 

ПОНПС 

ст. 33 

Екологічні нормативи встановлюють гранично допусти-

мі викиди та скиди у навколишнє природне середовище 

забруднюючих хімічних речовин. 

Мета регулювання 

№1 

– « – 

ст. 31 

Екологічне нормування проводяться з метою встанов-

лення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо 

охорони навколишнього природного середовища, вико-

ристання природних ресурсів та забезпечення екологіч-

ної безпеки. 

Регулятор ліміта-

ційного впливу №2 

– « – 

ст. 44 

Ліміти скидів забруднюючих речовин. 

Мета регулювання 

№2 

– « – 

ст. 41 

Економічні заходи забезпечення охорони навколишньо-

го природного середовища. 

Напрям водного за-

конодавства 

ВКУ 

ст. 2 

Охорона вод від забруднення. 

Вид суспільних 

відносин 

– « – 

ст. 1, 48 

Водокористування - використання вод (водних об'єктів) 

для задоволення потреб <…>, включаючи право на ски-

дання стічних вод. Спеціальне водокористування – це  

забір води з водних об'єктів <…> та скидання заб-

руднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір 

води та скидання забруднюючих речовин із зворотними 

водами із застосуванням каналів. 

Екологічний об’єкт 

регулювання 

– « – 

ст. 1 

Масив поверхневих вод – по-

верхневий водний об’єкт або 

його частина. 

Штучний масив по-

верхневих вод – по-

верхневий водний 

об’єкт або його части-

на, створені в резуль-

таті діяльності люди-

ни; істотно змінений 

масив поверхневих 

вод - поверхневий 

водний об’єкт або йо-

го частина, природні 

характеристики якого 

зазнали істотних змін 

у результаті діяльнос-

ті людини. 
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Закінчення табл. 3.1 

 
1 2 3 4 5 

Екологічний пред-

мет регулювання 

ВКУ 

ст. 1 

Забруднююча речовина - речовина, яка привноситься у 

водний об'єкт в результаті господарської діяльності лю-

дини; 

Характеристика ці-

лі регулювання 

– « – 

ст. 1 

Екологічний 

стан масиву 

поверхневих 

вод – інтегро-

ваний показ-

ник якості ма-

сиву поверх-

невих вод. 

Хімічний стан 

масиву поверх-

невих вод – по-

казник якості 

масиву поверх-

невих вод. 

Екологічний потенці-

ал штучного або істот-

но зміненого масиву 

поверхневих вод. 

Компоненти харак-

теристики мети ре-

гулювання 

– « – 

ст. 211 

Біологічні по-

казники з ви-

користанням 

гідроморфоло

гічних, хіміч-

них та фізико-

хімічних по-

казників. 

Визначається 

за окремими 

групами заб-

руднюючих ре-

човин. 

Біологічні показники з 

використанням гідро-

морфологічних, хіміч-

них та фізико-хіміч-

них показників. 

Оцінка стану 

об’єкта регулюван-

ня 

– « – 

ст. 37 

Екологічний 

норматив яко-

сті води, має 

значення: 

"відмінний", 

"добрий", "за-

довільний", 

"поганий" або 

"дуже пога-

ний" (5 

значень). 

Екологічний 

норматив яко-

сті води, має 

значення: "доб-

рий" або "недо-

сягнення доб-

рого" (2 зна-

чення). 

Екологічний норматив 

якості води, має зна-

чення: "добрий", "за-

довільний", "поганий" 

або "дуже поганий" (4 

значення). 

Спосіб досягнення 

мети регулювання 

– « – 

ст. 38 

Поетапне досягнення екологічного нормативу якості 

води. 

Мета регулювання 

№1 

– « – 

ст. 38 

Досягнення екологічного нормативу якості води. 

Нормативний регу-

лятор лімітаційно-

го впливу №1 

– « – 

ст. 1 

Гранично допустимий скид (ГДС) речовини - маса речо-

вини у зворотній воді, що є максимально допустимою 

для відведення за встановленим режимом даного пункту 

водного об'єкта за одиницю часу. 

Спосіб регулюван-

ня №1 

– « – 

ст. 38 

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюю-

чих речовин 

Регулятор ліміта-

ційного впливу №2 

– « – 

ст. 1 

Ліміти скидів забруднюючих речовин. 

Мета регулювання 

лімітаційного 

впливу №2 

– « – 

ст. 49 

У разі настання маловоддя ліміт скидання забруднюю-

чих речовин може бути зменшений органом, що видав 

дозвіл, без коригування дозволу на спеціальне 

водокористування. 
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Таблиця 3.2 – Предметно-функціональна спрямованість норм (їх частин) 

українського еколого-правового підінституту РСЗР з точкових джерел у 

поверхневі води за Порядком (Порядок) та Переліком (Перелік) 
 

Предмет норм 

(їх частин) 

Місце у 

джерелі 

права 

Норми (їх частини) в залежності від територіальних меж 

поширення дії та видів оцінок стану вод 

Масив поверхневих вод Штучний або істотно 

змінений 

масив поверхневих 

вод 

екологічний 

стан масиву 

поверхневих 

вод 

хімічний стан 

масиву поверх-

невих вод 

1 2 3 4 5 

Нормативне регу-

лювання лімітацій-

ного впливу 

Поря-

док, 

п. 1 

Нормування гранично допустимого скидання  (ГДС) заб-

руднюючих речовин, які присутні у складі зворотних вод 

водокористувачів. 

Нормативний регу-

лятор лімітаційно-

го впливу 

– « – 

п. 2 

ГДС речовини -  маса речовини у зворотній воді, що є  

максимально допустимою для відведення за встановле-

ним режимом даного пункту водного об'єкта за одиницю 

часу. 

Екологічний об’єкт 

регулювання 

– « – 

п. 3 

Масив поверхневих вод Штучний або істотно 

змінений масив повер-

хневих вод 

Екологічний пред-

мет регулювання 

– « – 

п. 1 

Забруднюючі речовин, які присутні у складі зворотних 

вод водокористувачів 

Характеристика 

мети регулювання 

– « – 

п. 3 

Забезпечення  екологічної безпеки життєдіяльності лю-

дини та водних екосистем 

«Добрий» еко-

логічний стан 

масиву повер-

хневих вод. 

«Добрий» хі-

мічний стан 

масиву поверх-

невих вод. 

«Добрий» екологіч-

ний потенціал штуч-

ного або істотно змі-

неного масиву повер-

хневих вод. 

Природа компо-

нентів характерис-

тики мети регулю-

вання 

– « – 

п. 3 

Біологічні по-

казники з ви-

користанням 

гідроморфологі

чних, хіміч-них 

та фізико-

хімічних по-

казників. 

– Біологічні показники з 

використанням гідро-

морфологічних, хіміч-

них та фізико-хіміч-

них показників. 

Оцінка стану 

об’єкта регулюван-

ня 

– « – 

п. 3 

Екологічний 

норматив якос-

ті води, має 

значення: "від-

мінний", "доб-

рий", "задові-

льний", "пога-

ний" або "дуже 

поганий" (5 

значень). 

– Екологічний норматив 

якості води, має зна-

чення: "відмінний", 

"добрий", "задовіль-

ний", "поганий" або 

"дуже поганий" (5 

значень). 
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Закінчення табл. 3.2 
 

1 2 3 4 5 

Спосіб досягнення 

мети регулювання 

– « – 

п. 3, 18 

Поетапне досягнення екологічного нормативу якості 

води 

Ціль регулювання 

№ 1 

– « – 

п. 3 

Досягнення екологічного нормативу якості води. 

Поділ первинних 

компонентів ха-

рактеристики цілі 

регулювання 

– « – 

п. 4, 17 

Забруднюючі речовини, скидання яких у водні об’єкти 

нормується в усіх випадках скидання зворотних вод, 

відповідно до переліку. 

Додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені  

державними санітарними нормами і правилами, норма-

тивами екологічної безпеки водокористування, норма-

тивами якості води водних об’єктів), скидання яких 

необхідно нормувати. 

Показники та характеристики зворотних вод. 

Первинні компо-

ненти регулювання 

(у складі зворотних 

вод) 

Перелік, 

назва 

Забруднюючі речовини, скидання яких у водні об’єкти 

нормується (1 речовина, 8 груп речовин). 

Додаткові забруд-

нювальні речовини 

– « – 

примітка 

Додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені 

державними санітарними нормами і правилами, норма-

тивами екологічної  безпеки водокористування, норма-

тивами якості  води водних об’єктів), концентрація яких 

у зворотних водах  збільшується порівняно із забраною 

водою. 

Показники та ха-

рактеристики зво-

ротних вод 

– « – 

примітка 

Такі показники  та  характеристики зворотних вод, як 

розчинений кисень, водневий показник (рН) і темпера-

тура. 

Показники та ха-

рактеристики зво-

ротних вод (залеж-

но від собливостей 

технології водоко-

ристувача) 

– « – 

примітка 

Такі  показники та характеристики зворотних вод, як 

бактеріологічне забруднення, рівень токсичності води 

(на основі біотестування) та радіоактивності води (су-

марна радіоактивність). 
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Таблиця 3.3 – Предметно-функціональна спрямованість норм (їх частин) 

українського еколого-правового підінституту РСЗР з точкових джерел у 

поверхневі води за Правилами1)та Правилами М2) 
 

Предмет норм 

(їх частин) 

Місце у 

джерелі 

права 

Норми (їх частини) 

1 2 3 

Напрям водного законо-

давства 

Правила 

п. 1 

Безпечні умови (охорона вод). 

Вид суспільних відно-

син 

– « – 

п. 1 

Водокористування. 

Екологічнийоб’єкт регу-

лювання 

– « – 

назва, п. 1 

Поверхневі води. 

Екологічний предмет ре-

гулювання 

– « – 

п. 1 

Стан поверхневих вод. 

Характеристика мети ре-

гулювання 

– « – 

назва, п. 2 

Категорія якості води. 

Оцінка стану об’єкту ре-

гулювання 

– « – 

п. 2, 4 

Ступінь забрудненості водного об’єкта (на 

ділянках). Ранг категорії якості води (вищий). 

Природа компонентів  

характеристики стану 

– « – 

назва, 

п. 2, 4 

Показники (якісного) складу і властивостей  

води. Забруднюючі речовини та показники  

якості води (загальнофізичні, біологічні, хімі-

чні, радіаційні). 

Вид господарського ви-

користання об’єкта ре-

гулювання 

– « – 

п. 7 

Для задоволення питних, господарсько-побуто-

вих і рекреаційних потреб. 

Для потреб рибного господарства. 

Оцінки компонентів ста-

ну об’єкта регулювання 

– « – 

п. 7 

Встановлення допустимих значень показників її 

складу та властивостей води, нормативів якості. 

Спосіб досягнення цілі 

регулювання №1 

– « – 

п. 3, 4, 18 

Програмне планування, поетапність. 

Ціль регулювання №1 – « – 

п. 18 

Поліпшення якості води і дотримання санітар-

но-гігієнічних нормативів у місцях розташуван-

ня водозаборів, а рибогосподарських - у водних 

об'єктах комплексного використання. 

Регулятор лімітаційного 

впливу №1 

– « – 

п. 16 

Нормативи гранично допустимого скидання 

(ГДС) забруднюючих речовин. 

Спосіб регулювання №1 – « – 

п. 16 

Необхідний ступінь очищення зворотних вод, 

що скидаються у водні об'єкти. 

Ціль регулювання №2 – « – 

п. 17 

Обмеження обсягу скидання забруднюючих 

речовин (граничний обсяг). 

Спосіб регулювання №2 – « – 

п. 17 

Дозвільний (за дозволом на спеціальне водоко-

ристування). 

Наявність особливостей  

регулювання для окре-

мих видів джерел зво-

ротної води 

– « – 

п. 9 

Для  комунальних споруд повного біологічного  

очищення стічних вод. 
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Продовження табл. 3.3 
 

1 2 3 

Інші види обмежень ме-

ти регулювання 

– « – 

п. 21 

Встановлення обмежень на  скидання забрудню-

ючих речовин залежить від категорії якості по-

верхневих вод, передбаченої для окремих діля-

нок водного об'єкта. 

Використання для регу-

лювання частини водно-

го об’єкта 

– « – 

п. 8 

Контрольний створ, у якому мають дотримува-

тися санітарно-гігієнічний та рибогосподарсь-

кий нормативи якості води, визначається залеж-

но від конкретних умов, але не нижче 500 метрів 

від місця скидання зворотних вод на ділянках 

водних об'єктів, які використовуються для задо-

волення питних і господарсько-побутових пот-

реб, на відстані одного кілометра вище від най-

ближчого за течією пункту водокористування, а 

на водоймах акваторії - в радіусі одного кіло-

метра від пункту водокористування. 

Напрям водного законо-

давства 

Правила М 

назва 

Охорона внутрішніх морських вод і територі-

ального моря України від забруднення. 

Вид суспільних відносин – « – Користування внутрішніми морськими водами і 

територіальним морем України. 

Екологічний об’єкт ре-

гулювання 

– « – 

п. 1, 2 

Внутрішні морські води і територіальне море 

України. Гирлові ділянки річок, які впадають у 

море. 

Екологічний предмет ре-

гулювання 

– « – 

назва, п. 1, 3 

Забруднюючі речовин (забруднення), якість во-

ди. 

Характеристика мети ре-

гулювання 

– « – 

п. 51, 11 

Вміст забруднюючих речовин, показники якості 

води. 

Оцінка стану об’єкта ре-

гулювання 

– « – 

п. 51, 11 

Перевищення ГДК або сформованих фонових 

значень забруднюючих речовин у контрольних 

точках. 

Природа компонентів  

характеристики стану 

– « – 

п. 51, Дод. 2 

Забруднюючі речовини, показники якості води.   

Вид господарського ви-

користання об’єкта ре-

гулювання 

– « – 

р. 1, р. 2 

Скидання зворотних вод у внутрішні морські во-

ди і територіальне море України з суден. 

Скидання зворотних вод у внутрішні морські 

води і територіальне море України з берегових 

об’єктів. 

Оцінки компонентів ста-

ну об’єкта регулювання 

– « – Встановлення гранично допустимих значень по-

казників складу та властивостей води, норма-

тивів якості, візуальних ознак забруднення. 

Ціль регулювання №1 – « – 

п. 1 

Запобігання забрудненню внутрішніх морських 

вод і територіального моря України підприємст-

вами, установами, організаціями всіх форм влас-

ності, громадянами України, а також іноземни-

ми юридичними і фізичними особами та особа-

ми без громадянства, українськими та інозем-

ними суднами, які перебувають у цих водах. 
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Закінчення табл. 3.3 

 
1 2 3 

Спосіб регулювання №1 – « – 

п. 3, 5, 11 

Необхідний ступінь очищення зворотних вод,  

що скидаються. 

Ціль регулювання №2 – « – 

п. 11 

Обмеження обсягу скидання  забруднюючих  

речовин (гранично допустимі нормативи). 

Спосіб регулювання №2 – « – 

п. 17 

Дозвільний (за дозволом на спеціальне водоко-

ристування). 

Використання для регу-

лювання частини водно-

го об’єкта 

– « – 

п. 11, 12 

Скидання зворотних вод у внутрішні морські во-

ди і територіальне море України забороняється 

у разі, коли: <…> їх надходження до водного 

об'єкта призводить до збільшення вмісту 

забруднюючих речовин понад встановлені нор-

мативи ГДК в контрольних точках або переви-

щення сформованих фонових значень. Конт-

рольні точки для кожного водокористувача вста-

новлюються проектом ГДС. 

Примітки: 1) Правила – Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними 

водами (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF#Text ; 
2) Правила М – Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України 

від забруднення та засмічення (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 

лютого 1996 р. № 269 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 

2002 р. № 431)) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-96-%D0%BF#Text . 

 

Для посилання у згаданих таблицях на джерела права (у сучасній 

редакції) використовуються їх наступні акроніми: 

ЗУПОНПС – Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (ред. від 01.01.2021) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-

12#Text ; 

ВКУ – Водний кодекс України (ред. від 17.03.2021  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text ; 

Порядок – Порядок розроблення нормативів гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти (затв. постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF#Text ;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-96-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF#Text
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Перелік – Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти 

нормується (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 

р. № 1100) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF#Text ; 

Правила – Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними 

водами (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. 

№465) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF#Text ; 

Правила М – Правила охорони внутрішніх морських вод і 

територіального моря України від забруднення та засмічення (затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 431)) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-96-%D0%BF#Text . 

 

З наведених таблиць можна зробити висновок про достатньо високу 

ефективність запропонованого комплексу порівняльних ознак, яка дає 

можливість повного та глибокого формального та системного (предметно-

функціонального) відображення регулювальних особливостей українського 

підінституту РСЗР, норми якого містяться у двох базових законах та у чотирьох 

головних підзаконнних нормативно-правових актах. 

 

3.2 Визначення ознакових особливостей українського РСЗР 

 

Наведені вище у табл. 3.1 – 3.3 порівняльні ознаки українського 

підінституту РСЗР у джерелах права загального екологічного та водного 

законодавства України (за законами та підзаконними нормативно-правовими 

актами) створюють можливості для порівняння ознак, що містяться у базових 

джерелах права (ЗУПОНПС, ВКУ), з відповідними ознаками у головних 

підзаконних нормативно-правових актах (Порядок, Перелік, Правила, Правила 

М). Результати такого порівняння можуть свідчити про ступінь внутрішньої 

суперечливості підінституту РСЗР українського законодавства. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-96-%D0%BF#Text
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Зазначені порівняння здійснюються шляхом співставлень визначень за 

відповідними ознаками:  

1) всередині таблиці 3.1 між ЗУПОНПС – ВКУ; 

2) між таблицями 3.1 – 3.2, 3.1 – 3.3.  

З порівняння ЗУПОНПС та ВКУ у табл. 3.1 видно, що визначена у 

ЗУПОНПС мета регулювання № 1 (операційного лімітування) не збігається 

(або неповністю збігається) з метою, визначеною у ВКУ. 

З порівняння ВКУ та Порядку і Переліку у табл. 3.1 та табл. 3.2 видно 

наступне: 

– нормативне регулювання за ГДС у ВКУ здійснюється для всіх речовин, 

тоді як у Порядку таке регулювання стосується лише забруднювальних 

речовин; 

– екологічним предметом регулювання у ВКУ визначена «Забруднююча 

речовина – речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті 

господарської діяльності людини». Слід зазначити, що за лінгвістичним 

розумінням, яке наведено у найбільш визнаних словниках, слово «привносити» 

означає: «Вносити в що-небудь щось додаткове або стороннє». З позиції 

скидання речовин у масиви поверхневих вод таке тлумачення передбачає або 

додавання у приймальну воду нових (за хімічною номенклатурою) речовин, 

яких не було у цій воді раніше, або збільшення вмісту (концентрації) тих 

речовин, які номенкладурно були присутні раніше у складі приймальної води. 

Такий предмет регулювання істотно відрізняється від визначеного у Порядку; 

– характеристика мети регулювання у Порядку значно (і незаконно!) 

розширена проти визначеної у ВКУ. Крім визначеного у ВКУ «екологічного» і 

«хімічного» станів, а також «екологічного потенціалу», зазначено також про 

«забезпечення  екологічної безпеки життєдіяльності людини»; 

– у Порядку, на відміну від ВКУ, відсутні згадки про компоненти 

хімічного стану, як для характеристики мети регулювання, так і для оцінки 

стану об'єкта регулювання; 
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–  у Порядку здійснюється непередбачений ВКУ (отже, незаконний!) 

поділ забруднюючих речовин на дві групи: 1) «скидання яких нормується в усіх 

випадках скидання зворотних вод», 2) «додаткові забруднюючі речовини», 

номенклатура та ознаки яких визначені неконкретно та дуже широко. У 

Порядку присутні також невизначені у ВКУ «показники та характеристики 

зворотних вод»; 

– у Переліку наводиться згадка про «додаткові забруднюючі речовини», 

«концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною 

водою», до яких належать «речовини, визначені державними санітарними 

нормами і правилами». Наразі чинність таких державних санітарних норм і 

правил колишнього СРСР в Україні припинено, а сучасні аналоги відсутні. До 

додаткових ЗР також належать ті, що визначено «нормативами екологічної 

безпеки водокористування», тобто ГДК, які призначені для захисту зон 

водокористування, всередині останніх скидання речовин не здійснюється. Крім 

того, у Порядку до додаткових чомусь віднесена така широка категорія 

показників цілей регулювання як «нормативи якості води водних об’єктів». 

Такі нормативи у ВКУ не визначено; 

– у Переліку первинними компонентами для регулювання у складі 

зворотних вод визначено забруднюючі речовини (1 речовина та 8 груп 

речовин), які є найбільш поширеними і не належать до загально визнаних 

небезпечних речовин; 

– визначені у Переліку показники та характеристики зворотних вод не 

відповідають змісту (визначенню) хімічного поняття «речовина», а 

характеризують властивості зворотних вод: санітарно-бактеріологічні, 

біологічні, фізичні. 

З порівняння ВКУ у табл. 3.1 та Правил і Правил М у табл. 3.3 можна 

бачити таке: 
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– у Правилах змістом екологічного об'єкту регулювання ігнорується 

відмінність між природними та штучними (та істотно зміненими) масивами 

поверхневих вод; 

– Правила відрізняються від ВКУ за екологічним предметом 

регулювання: стан поверхневих вод у Правилах та забруднююча речовина у 

ВКУ; 

– метою регулювання у Правилах є категорія якості води, тоді як у ВКУ – 

екологічний та хімічний стан, екологічний потенціал для різних масивів води; 

– оцінкою стану об’єкту регулювання за Правилами є ступінь 

забрудненості водного об’єкта, а за ВКУ – екологічні нормативи якості води 

для різних масивів води; 

– за компонентами характеристики стану у Правилах відсутня 

диференціація таких компонентів для різних масивів води; 

– використані у Правилах поняття двох видів господарської діяльності 

(питні, господарсько-побутові і рекреаційні потреби та потреби рибного 

господарства) у ВКУ стосовно скидання ЗР із зворотними водами не 

застосовуються; 

– зазначені у Правилах оцінки компонентів стану об’єкта регулювання 

через допустимі значення показників складу та властивостей води, тобто через 

ГДК, для регулювання скидання ЗР у ВКУ не використовуються; 

– найголовніша відмінність полягає у принциповій різниці між ціллю 

регулювання № 1 (операційного регулювання) у Правилах, а саме якостю води і 

дотриманні ГДК, та досягненням екологічного нормативу якості води у ВКУ; 

– за Правилами способом операційного регулювання (№ 1) є «необхідний 

ступінь очищення зворотних вод», а за ВКУ – «нормативи гранично 

допустимого скидання забруднюючих речовин». Отже, у першому випадку це – 

технологічна характеристика джерела, а у другому – обмежувальний показник; 
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– у Правилах передбачено особливе регулювання «для комунальних 

споруд повного біологічного очищення стічних вод», тоді як у ВКУ такий 

випадок особливого регулювання відсутній; 

– Правила визначають інші види обмежень мети регулювання, тобто 

«Поліпшення якості води і дотримання санітарно-гігієнічних нормативів у 

місцях розташування водозаборів, а рибогосподарських – у водних об'єктах 

комплексного використання», а саме зв’язку обмежень на скидання ЗР з 

категорією «якості поверхневих вод, передбаченої для окремих ділянок водного 

об'єкта». Але характер такого зв’язку залишається невідомим, а сама вимога є 

невизначеною; 

– у Правилах передбачається використання для регулювання частини 

водного об’єкта, яка є прилеглою до місця скидання зворотних вод, але не 

нижче 500 м від цього місця. При цьому вимагається дотримання санітарно-

гігієнічних та/або рибогосподарських ГДК на межі такої ділянки, а для 

зменшення вмісту ЗР у приймаючій воді використовуються гідрофізичні, 

гідрохімічні та гідробіологічні властивості обраної ділянки. У ВКУ можливість 

такого по суті технологічного використання водного об’єкта не визначена; 

– екологічний об’єкт регулювання у Правилах М відрізняється від ВКУ: 

серед інших масивів не виділяються штучні масиви поверхневих вод; 

– у Правилах М характеристика цілі регулювання (забруднюючі 

речовини) не збігається з визначеними у ВКУ станом та потенціалом масивів 

вод; 

– у Правилах М оцінка стану об’єкта регулювання істотно відрізняється 

від визначених у ВКУ екологічних нормативів; 

– серед компонентів характеристики стану об’єкта регулювання за 

Правилами М на відміну від ВКУ відсутні біологічні показники; 

– у Правилах М передбачається використання для регулювання частини 

водного об’єкта на відстані від скиду до встановлених контрольних точок, тоді 

як у ВКУ така можливість не визначена. 
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Отже, з виконаного порівняння вимог (норм) підзаконних нормативно-

правових актів Правила та Правила М з вимогами ВКУ випливає, що ці вимоги 

за важливими ознаками істотно відрізняються від базових вимог закону. 

 

З порівняння, виконаного у даному підрозділі, слід зробити загальний 

висновок про суперечливість основних норм українського підінституту 

РСЗР. Переважна кількість таких протирічь має змістовний (сутністний) та 

ієрархічний характер (ВКУ – Порядок, Перелік; ВКУ – Правила; ВКУ – 

Правила М). 

 

3.3 Особливості європейського РСЗР 

 

Європейське еколого-правове РСЗР має має складну структуру, яку 

детально розглянуто у попередніх звітах (за 2019 та 2020 рр.) про дану НДР. 

Базою для цієї структури слугує еколого-правовий інститут якості води та її 

регулювання (ЕПІЯВР) водного законодавства ЄС, який, у свою чергу, 

поділяється на підінститути оцінки якості поверхневої води (ОЯВ) та 

регулювання скидання забруднювальних речовин (РСЗР). Загальний зв’язок 

між цими підінститутами та особливостями мети регулювання схематично 

зображено на рис. 3.1. 

Верхня частина рисунку подає структуру загальної оцінки стану масивів 

поверхневої води (до якої, на відміну від українського законодавства, входить 

морська вода). Загальна оцінка відбувається за двома головними напрямами: 

хімічного та екологічного стану. Оцінка хімічного стану є структурно більш 

простою і відбувається за пріоритетними хімічними речовинами, які є найбільш 

небезпечними для людини і довкілля (та невеликою кількістю деяких інших 

речовин). Скид пріоритетних речовин регулюється за вимогами законодавства 

ЄС, тобто однаковим чином для всіх держав-членів ЄС. Оцінка екологічного 

стану є структурно більш складноюю. Найважливішим у цьому структурному 
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напрямі є блок біологічних показників. Але для цілей РСЗР найбільш важливим 

і «легко регульованим» є блок специфічних забруднювальних речовин, скид 

яких регулюється окремими державами-членами ЄС за їх внутрішнім 

законодавством, а всередині відповідних країни – у басейнових або локальних 

масштабах. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Інформаційно-логічний зв’язок підінститутів оцінки якості 

поверхневої води (ОЯВ) та регулювання скидання забруднювальних речовин 

(РСЗР) з точкових джерел еколого-правового інституту якості води та її 

регулювання (ЕПІЯВР) водного законодавства ЄС. Позначення: 1) – поживні 

речовини, рН, розчинений кисень, амоній; 2) – фітопланктон, макроводорості, 

риба, безхребетні; 3) – метали та їх сполуки, органічні сполуки; 4) – глибина, 

ширина, витрата, структура русла та берега; інші позначення наведено у тексті. 
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Нижня частина рисунку відповідає регулюванню скидання 

забруднювальних речовин. Загальноєвропейська частина РСЗР (або 

європейське РСЗР) грунтується на комбінованому підході до регулювання і 

передбачає використання європейських стандартів якості довкілля. 

Національна частина може будуватися на внутрішніх державних вимогах, але 

бажаною умовою щодо регулювання є подібність до європейських вимог. 

Головні особливості європейського підінституту РСЗР схематично 

зображено на рис. 3.2. Вимоги ВРД до регулювання скидання ЗР базуються на 

так званому комбінованому підході. На рисунку 3.2 графічно відображено 

елементи нормативних вимог комбінованого підходу до окремих ланок 

ланцюга регулювального впливу, який здійснюється на об’єкти та суб’єкти 

водокористування при скиданні забруднювальних речовин з точкових джерел у 

поверхневі води. 

Комбінований підхід складається з двох частин. Частина 1 стосується 

загального випадку, коли регулювання здійснюється внаслідок технологічного 

впливу на джерело речовин, які скидаються у масив води (виробничі технології 

та технології очистки зворотної води). У цьому разі вплив на установку, звідки 

надходять речовини, відбувається через так звані «найкращі доступні техніки» 

(НДТ). Використання НДТ, як засобу що забезпечує максимальне (доступне на 

даний час) обмеження надходження речовин, принципово відрізняється від 

українського підходу до регулювання, коли навпаки технологія визначається 

через необхідне обмеження. Тобто європейський підхід за об’єктовим 

напрямом регулювання є протилежним сучасному українському 

регулюванню. У цій частині лімітаційний норматив для ПР та СР визначається 

самою НДТ за фактом її використання або еквівалентним такій НДТ 

нормативом граничної величини скиду (або емісії) (ГВС або ГВЕ). При цьому 

до масиву приймальної ЗР води надходять як речовини зі скиду, на які 

здійснюється регулювальний вплив, так і фонові ЗР (які не залежать від скиду, 

який регулюється). Для річкових масивів фоновими вважаються ЗР, які за 
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течією містяться у річковій воді вище скиду (поза впливом зворотної течії), а 

для водойм – ЗР, які містяться у воді на певній відстані від скиду. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Нормативний вплив вимог ВРД при комбінованому підході до 

РСЗР з точкових джерел у поверхневі води (акроніми: НДТ – найкраща 

допустима техніка для установки з джерелом скидання; ГВС – гранична 

величина скиду для НДТ; ЗР – забруднювальні речовини; ПЗР – пріоритетні ЗР; 

СЗР – специфічні ЗР; ГДС – гранично допустимий скид; СЯД – стандарт якості 

довкілля; інші пояснення наведено у тексті) 

 

Частина 2 на рисунку стосується випадку, коли досягнення доброго 

хімічного стану (або інших цільових показників) приймаючого масиву води за 

ПР шляхом використання лише НДТ є неможливим. Тоді дозволяється 

використовувати для регулювання так звану асимілюючу (або асимілювальну) 

спроможність (АС) масиву води. Поняття АС для води було науково визначено 

та розроблено у 80-х роках 20 ст. Роль та значення АС для управління якістю 

води викладено у класичних та сучасних наукових джерелах, див., наприклад, 
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[57 – 61]. При цьому для додаткового (після ГВС) регулювання вмісту ПР 

використовується безпосередньо прилегла до скиду ділянка масиву води, 

просторове та часове поширення (зокрема, протяжність) якої може 

зиінюватися, а вміст ПР на її межі не перевищує екологічного нормативу СЯД. 

Ця ділянка отримала назву зони змішування (ЗЗ). Законодавчі вимоги до ЗЗ 

визначено у ст. 4 ДСЯД. Тобто суто формально ЗЗ вважається «забруденою» 

зоною, тому на рис. 3.2 вона позначена темним кольором. У межах (всередині) 

ЗЗ концентрація ЗР зменшується від ГВС до СЯД внаслідок гідрофізичних 

(розбавлення первинне та вторинне), гідрохімічних (сорбція, деструкція та 

перетворення ЗР), гідробіологічних (сорбція ЗР біотою) процесів. У загальному 

випадку найбільш впевнено можна казати лише про розбавлення. Використання 

ЗЗ дозволяє зменшити для ПР норматив ГВС до нормативу ГДС. За 

європейськими фактичними даними відношення ГВС/ГДС може змінюватися 

від 2 до 1000. 

Розглядаючи частину 2 НДТ слід брати до уваги сучасний тренд соціо- та 

політико-екологічної думки що будь-яке забруднення, зокрема таке, що 

здійснюється та використовується у господарських цілях, слід вважати 

проявами колоніалізму. Цей погляд на використання АС викладено, зокрема, у 

книзі [62]. 

У даному підрозділі розглянуто місце та роль підінституту РСЗР у складі 

європейського еколого-правового інституту оцінки якості води та її 

регулювання (ЕПІОЯРВ), а також структура РСЗР та особливості його 

нормативного регулювання. Наголошено, що загальним та головним напрямом 

європейського РСЗР є використання НДТ, тоді як асимілювальні властивості 

масивів води у межах ЗЗ залучаються до регулювання лише стосовно ПР (45 + 8 

речовин) у випадках недостатньої ефективності НДТ при умові дотримання 

відповідних СЯД. Отже, весь понятійно-категоріальний апарат, який 

використовуються ЕПІОЯРВ для цілей РСЗР, вимагає відображення у змінених 
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нормативно-правових актах при наближенні українського РСЗР до 

європейських вимог. 

 

3.4 Визначення ознакових особливостей європейського РСЗР 

 

У даному підрозділі визначаються головні особливості європейського 

РСЗР, які визначаються шляхом виявлення комплексу ознак, запропонованого у 

п.р. 3.1, для порівняння РСЗР у водні об'єкти украінського та європейського 

законодавств. 

Комплекс ознак для порівняння РСЗР у водні об'єкти украінського та 

європейського законодавств, який викладено у підрозділі 3.1, спирається на 

другий аспект аналізу ланцюга поширення забруднювального впливу на стан 

поверхневої води. Перший аспект аналізу наведено у пункті 1.5.1 даного звіту 

про НДР. Він стосувався поняттєвого дослідження і ґрунтувався на системному 

аналізі поширення забруднення за структурою ланцюга суб’єктного впливу на 

стан поверхневої води. Для цього виділялися сегменти поняттєвої сигніфікації, 

які характеризують окремі ланки зазначеного ланцюга. На відміну від першого 

аспекту у даному підрозділі розглядається предметно-функціональна 

спрямованість законодавчих норм, які стосуються зазначеного ланцюга 

поширення забруднювального впливу на стан поверхневої води. 

У табл. 3.4 наведено нормативну структуру європейського підінституту 

РСЗР, головна частина якого міститься у директивах: ВРД, ДСЯД, ДПВ, ДНРВ. 

Норми (або їх частини) поділено за предметно-функціональною спрямованістю, 

подібно тому, як це було викладено у п.р. 3.1 щодо табл. 3.1 – 3.3. 

Для подальшого порівняння з українським РСЗР зміст методики 

визначення та склад порівняльних ознак збережено (з незначними 

відмінностями). Кількість базових ознак у переліку дещо збільшено (до 21) 

через подвійну спрямованість деяких ознак. Як і раніше, деякі ознаки можуть 

мати певні непринципові зміни та відхилення при аналізі конкретних 
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законодавчих актів. Крім того, залежно від специфіки актів деяки із наведених 

ознак можуть виключатися з аналізу. 

Склад зазначених ознак, за якими визначається відмінність, наведено у 

стовпчику 1 табл. 3.4, розташування норм у джерелах європейського права 

наведено у стовпчику 2, а зміст самих норм – у стовпчиках 3 – 5. Для посилання 

на джерела права (у сучасній редакції) використовуються їх акроніми: 

ВРД – Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про 

встановлення  рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 23 

жовтня 2000 року. : Ред. від 11.03.2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/994_962.html . (дата звернення 07.09.2020). 

ВРД за перекладом В. Р. Лозанського – Водна Рамкова Директива ЄС 

2000/60/EС. Основні терміни та їх визначення. EU Water Framework Directive 

2000/60/EC. Definitions of Main Terms. Київ 2006. 244 с. https://www.twirpx.com/ 

file/1527562/  

ДПВ – Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче 

запобігання і контроль забруднень). URL: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-

GOEEI/%202010_75_%D0%84%D0%A1.pdf . (дата звернення 07.09.2020). 

ДСЯД – Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council 

of 16 December 2008, on environmental quality standards in the field of water policy. 

URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj (дата звернення 27.03.2021). 

Directive 2013/39/EU of the European Parliament and of the Council of 12 

August 2013 amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority 

substances in the field of water policy. URL: https://eur-lex.europa.eu/ 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:226:0001:0017:EN:PDF . (дата 

звернення 07.09.2020). 

ДНРВ – Директива 2006/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про 

забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що скидаються 

до водного cередовища Співтовариства" від 15 лютого 2006 року. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/994_962.html
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/994_962.html
https://www.twirpx.com/%20file/1527562/
https://www.twirpx.com/%20file/1527562/
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%202010_75_%D0%84%D0%A1.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%202010_75_%D0%84%D0%A1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj
https://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:226:0001:0017:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:226:0001:0017:EN:PDF
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_966#Text . (дата звернення 07.09.2020). 

 

Таблиця 3.4 – Предметно-функціональна спрямованість норм (їх частин) 

європейського еколого-правового підінституту РСЗР з точкових джерел у 

поверхневі води за ВРД1), ДСЯД2), ДПВ3), ДНРВ4) 
 

Предмет норм 

(їх частин) 

Місце у 

джерелі 

права 

Норми (їх частини) в залежності від територіальних меж 

поширення дії та видів оцінок стану вод 

Масив поверхневих вод Штучний або істотно 

змінений масив 

поверхневих вод 
екологічний 

стан масиву 

поверхневих 

вод 

хімічний стан 

масиву поверх-

невих вод 

1 2 3 4 5 

Напрям законо-

давства водного 

сектору 

ВРД 

ст. 1 

Охорона поверхневих вод суші, перехідних вод, прибереж-

них … вод: <…> . 

Вид суспільних 

відносин 

– « – 

ст. 2(39) 

Використання води – це водні послуги разом з будь-якою 

іншою діяльністю, <…> які мають значний вплив на стан 

води. 

Екологічний 

об’єкт регулю-

вання 

– « – 

ст. 

2(21)(8) 

(9) 

Поверхневий водний об’єкт – це 

окремий та значний елемент по-

верхневих вод <…>. 

Штучний водний 

об’єкт – це поверхне-

вий водний об’єкт, 

створений діяльністю 

людини. Істотно змі-

нений водний об’єкт – 

це поверхневий вод-

ний об’єкт, який у ре-

зультаті перебудови 

людиною суттєво змі-

нив свій характер 

<…>. 

Екологічний 

предмет регулю-

вання 

ВРД 

ст. 2(31) 

(29)(30). 

За пе-

рекла-

дом 

[Лоз] 

Речовина-забрудник – це будь-яка речовина, що може 

спричинити забруднення, зокрема ті речовини, як перелі-

чено в Додатку VIII. 

Забруднення - пряме чи непряме введення, в результаті ді-

яльності людини, речовин чи тепла у повітря, воду чи зем-

лю, які можуть бути небезпечними для здоров'я людей або 

для якості водних екосистем або наземних екосистем, що 

безпосередньо залежать від водних екосистем, яке приз-

водить до пошкодження матеріальної власності або до при-

пинення чи погіршення функціонування комунальних 

служб або інших законних користувачів довкілля. 

Види предметів 

регулювання 

ВРД 

ст. 2(29) 

(30) 

Небезпечні речовини – це речовини або групи речовин, що 

є токсичними, стійкими і такими, що мають схильність до 

накопичення у біологічних об'єктах, а також інші  речови-

ни або групи речовин, що викликають такий самий рівень 

занепокоєння. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_966#Text
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Продовження табл. 3.4 
 

1 2 3 4 5 

Види предметів 

регулювання 

За пе-

рекла-

дом [46] 

Пріоритетні речовини – речовини, визначені згідно статті 

16(2) і перелічені у Додатку X. Серед цих речовин є "небез-

печні речовини, боротьба із забрудненням якими потребує 

першочергових заходів", що означає речовини, визначені 

відповідно до статті 16 (3) і (6), до яких слід вживати за-

ходів відповідно до статті 16 (1) і (8). 

Специфічні речовини-забрудники\ – усі пріоритетні речо-

вини, визначені як такі, що скидаються у водний об’єкт; та 

інші речовини, визначені як такі, що скидаються у водний 

об’єкт у значній кількості (Додаток V, 1.1). Поділяються 

на: синтетичні, несинтетичні. Специфічні несинтетичні ре-

човини-забрудники – пріоритетні речовини, що зустріча-

ються в природі, визначені як такі, що скидаються у водний 

об’єкт, а також інші природні речовини, визначені як такі, 

що скидаються у водний об’єкт у значній кількості. (Дода-

ток V 1.1). 

Характеристика 

цілі регулювання. 

ВРД 

ст. 2(21) 

Екологічний 

стан – це ви-

раження якос-

ті структури і 

функціонуван

ня водних 

екосистем, 

пов’язаних з 

поверхневими 

водами, від-

повідно до 

класифікації, 

наведеної у 

Додатку V. 

– – 

Компоненти ха-

рактеристики ме-

ти регулювання. 

– « – 

ст. 2(22) 

(24) 

Показники 

стану поверх-

невого водно-

го об’єкта, які 

наведено у 

класифікації 

згідно з До-

датком V. 

Показники хіміч-

ного стану повер-

хневого водного 

об’єкта, які визна-

чаються за кон-

центраціями речо-

вин-забрудників, 

наведених у До-

датку IX та у ст. 

16(7), а також в 

інших відповід-

них законодавчих 

документах ЄС, 

що встановлюють 

стандарти еколо-

гічної якості на 

рівні ЄС. 

Показники стану по-

верхневого водного 

об’єкта, які наведено 

у класифікації згідно з 

Додатком V. 
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Продовження табл. 3.4 
 

1 2 3 4 5 

Оцінка стану 

об’єкта регулю-

вання 

– « – 

ст. 2(22) 

(24)(23) 

Результат виз-

начення стану 

поверхневого 

водного 

Результат визна-

чення хімічного 

стану поверхнево-

го водного об’єк-

та за концентраці-

ями речовин-заб- 

рудників, наведе- 

Результат визначення 

екологічного потен-

ціалу істотно зміне-

ного або штучного 

водного об’єкта за 

класифікацією у До- 

датку V, яка має зна- 

– « – – « – об’єкта за 

класифікаці-

єю у Додатку 

V, яка має 

значення: 

"відмінний", 

"добрий", "за-

довільний", 

"поганий" або 

"дуже пога-

ний" (5 зна-

чень).. 

них у Додатку IX 

та у ст. 16(7), а 

також в інших 

відповідних зако-

нодавчих доку-

ментах ЄС, що 

встановлюють 

стандарти еколо-

гічної якості на 

рівні ЄС, який має 

значення: "доб-

рий" або "недо-

сягнення добро-

го" (2 значення). 

чення: "добрий", "за-

довільний", "поганий" 

або "дуже поганий" (4 

значення). 

Спосіб досягнен-

ня мети регулю-

вання 

– « – 

ст. 4 

Поетапне досягнення екологічного нормативу якості води. 

Мета регулюван-

ня 

– « – 

ст. 4 

Запобігання погіршенню та досягнення доброго стану по-

верхневих вод. 

Локальні цілі ре-

гулювання 

– « – 

ст. 2(35) 

Не перевищення стандартів якості довкілля. 

Стандарт якості довкілля – концентрація окремого забруд-

нювача або групи забруднювачів у воді, осадах чи біоті, що 

мають бути не перевищеними з метою охорони здоров'я 

людей і довкілля. 

Нормативний ре-

гулятор лімітацій-

ного впливу 

– « – 

ст. 2(40) 

Граничні значення емісії означає масу, виражену через пев-

ні особливі параметри, концентрацію і/або рівень емісії, що 

їх не можна перевищувати впродовж будь-якого одного або 

кількох проміжків часу. Граничні значення емісії можуть 

також бути визначені для певних груп, рядів або категорій 

речовин, зокрема для тих, що визначені відповідно до 

статті 16. 

Спосіб регулю-

вання 

– « – 

ст. 2(36) 

Комбінований підхід – це контроль (регулювання) викидів 

(скидів) і виділень (емісій) у поверхневі води відповідно до 

підходу, встановленому у статті 10. 

Інженерні засоби 

регулювання 

ДПВ, 

ст. 3(10) 

«Найкращі доступні техніки» означає найдієвіший та най-

сучасніший етап у розвитку видів діяльності та методів їх 

провадження, що свідчить про практичність окремих тех-

нік для забезпечення основи для значення гранично допус-

тимих викидів та інших умов дозволів, розроблених для  
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Закінчення табл. 3.4 

 
1 2 3 4 5 

Інженерні засоби 

регулювання 

– « – запобігання викидам та впливу на довкілля в цілому та, 

якщо це неможливо на практиці, зменшенню їх: (a) «тех-

ніки» охоплюють як використовувані технології, так і те, 

яким чином об’єкт спроектовано, побудовано, здійсню-

ється його технічне обслуговування, експлуатація та виве-

дення з експлуатації; (b) «доступні техніки» означає ті, що 

розроблені у масштабі, який дозволяє впровадження у від-

повідному секторі промисловості за практично 

здійсненнихекономічних та технічних умов з урахуванням 

вартості та переваг, незалежно від того, чи техніки 

використовують або виробляють всередині обумовленої 

держави-члена, за умови що вони є до розумної міри 

доступними для опера-тора; (c) «найкращий» означає 

найдієвіший з точки зору досягнення високого загального 

рівня захисту довкілля в цілому; <…> . 

Зміст регулюван-

ня №1 

ВРД 

ст. 2(41) 

Регулювання емісії є засобом контролю (регулювання), що 

вимагає обмеження особливих викидів, наприклад, гранич-

ного значення викиду, або визначають обмеження чи умо-

ви, що стосуються дії, природи чи інших характеристик ви-

киду або умов функціонування, які впливають на викиди. 

(Контроль розуміється у сенсі «регулювання».) 

Зміст регулюван-

ня №2 

ДПВ, 

3(13) 

«Рівні викидів, пов’язані з найкращими доступними техні-

ками» означає діапазон рівнів викидів, отриманий за нор-

мальних умов експлуатації з використанням найкращої 

доступної техніки чи поєднання найкращих доступних тех-

нік, як описано у висновках щодо НДТ, виражений як се-

реднє значення за певний період часу, за визначених рефе-

рентних умов; <…> . 

Використання для 

регулювання час-

тини водного 

об’єкта 

ДСЯД 

ст. 4 

Зони змішування, прилеглі до точок скиду. Концентрації 

однієї або декількох речовин, перелічених у частині А До-

датку I (пріоритетні речовини та деякі інші забрудники), 

можуть перевищувати відповідні СЯД в таких зонах змішу-

вання, якщо вони не впливають на відповідність решти ма-

сиву поверхневої води цим стандартам. (Переклад 

наукового керівника даної НДР.) 

Екологічна влас-

тивість водного 

об’єкта, яка вико-

ристовується для 

регулювання 

ДНРВ, 

ст. 5 

Розрідження (розбавлення). «В разі розрідження, граничні 

значення скидів, встановлені директивами, що зазнача-

ються в Додатку IX до Директиви 2000/60/ЄС (994_962) 

змінюються пропорційно до коефіцієнту розрідження». 

Примітки: Акроніми: 1) ВРД (поєднання перекладу ВРД Лозанського з перекладом ВРД 

закону); 2) ДСЯД ; 3) ДПВ ; 4) ДНРВ . 

 

Головним результатом даного підрозділу є встановлення змістовної 

предметно-функціональної спрямованості норм (їх частин) європейського 
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еколого-правового підінституту РСЗР за комплексом порівняльних ознак для 

визначення подібності з відповідним українським підінститутом. 

 

3.5 Головні відмінності украінського та європейського підінститутів РСЗР 

 

У даному підрозділі виконується порівняльний аналіз європейського та 

українського еколого-правових підінститутів РСЗР і визначається відповідність 

українського підінституту європейському. 

На підставі викладеного вище у даному звіті з НДР з українського боку 

розглядаються два базових джерела законодавства: Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» (рамковий закон) та Водний 

кодекс України, який вважається особливим видом закону щодо водних 

ресурсів (див. [63]. 

Аналіз грунтується на методичній базі, наведеній у джерелах [64, 65]. 

Аналіз полягає у проеціюванні на ланцюг поширення забруднювальних 

речовин та відповідного впливу (запропонованому у п.р. 3.1 даного звіту про 

НДР) релевантних норм (або їх частин) з джерел обох законодавств, 

змістовного визначення відповідей про відповідність таких норм для 

кожної окремої ланки усього ланцюга поширення за встановленими 

варіантами відповідей: відповідає, не суперечить, частково враховує, не 

відповідає, не врегульовано законодавством ЄС, та на підставі часткових 

(ланцюгових) порівнянь надання загального висновку про необхідність змін 

українського законодавства. 

Зазначений аналіз міститься у табл. 3.5, де у першому стовпчику наведено 

окремі ланки ланцюга поширення забруднювального впливу, кожний з яких є 

предметом фукціональної спрямованості еколого-правових норм (їх частин). У 

стовпчиках 2 та 3 зазначено джерела законів і директив та норми, що 

стосуються відповідних ланок, у законодавстві ЄС та України відповідно. У 
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стовпчику 4 наведено змістовну оцінку відповідності українських норм нормам 

директив ЄС. 

У ланцюзі поширення ЗР у водному об’єкті враховуються три головні 

його частини: 

– джерело ЗР; 

– ділянка водного об’єкта, безпосередньо прилегла до джерела ЗР; 

– подальша (поза безпосередньо прилеглої) ділянка поширення 

забруднювального впливу. 

Предметно-функціональни аналіз РСЗР правових норм здійснюється у 

межах трьох зазначених частин ланцюга впливу. 

При побудові табл. 3.5 поняття «регулювання скидання забруднюючих 

речовин» використовувалося у сенсі цілеспрямованого регулювального впливу 

еколого-правових вимог при суспільних відносинах у сфері спеціального 

водокористування (в частині скидання речовин з точкових джерел у поверхневі 

води) на антропогенні джерела забруднюючих речовин та безпосередньо 

прилеглі до цих джерел ділянки водних об’єктів з метою досягнення 

встановлених вимог до екологічної безпеки. Правові аспекти спеціального 

водокористування досліджено у [66], а правове регулювання використання 

водних джерел у зв’зку із забрудненням у [67]. 

Слід також зазначити, що за ст. 12 Господарського кодексу України до 

основних засобів регулювального впливу держави на діяльність суб'єктів 

господарювання належиать такі інструменти як нормативи та ліміти.  
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     Таблиця 3.5 – Відповідність предметно-функціональної спрямованості норм (їх частин) українського та 

європейського еколого-правових підінститутів РСЗР з точкових джерел у поверхневі води 

 
Предметна 

фукціональна 

спрямованість 

еколого-правових 

норм 

(їх частин) 

Директива ЄС. Стаття, частина. 

Норма (частина) 

Джерело у законах України. 

Стаття, частина. Норма 

Відповідність 

1 2 3 4 

Напрям законо-

давства водного 

сектору 

ВРД. Ст. 1. Охорона поверхневих вод суші, 

перехідних вод, прибережних … вод: <…> . 

ВКУ. Ст. 2. Охорона вод від забруднення. Відповідає 

Вид суспільних 

відносин 

ВРД переклад [46]. Ст. 2(38). «Водні послуги» 

— це всі послуги, що надаються для домашніх 

господарств, громадських інституцій або для 

будь-якої господарської діяльності: (а) забір 

води з поверхневих або підземних водних 

об’єктів, її накопичення, зберігання, обробка та  

розподілення; (b) збирання й обробка стічних 

вод, які потім скидають у поверхневі води. 

ВРД переклад [46]. Ст. 2(39). Використання 

води – це водні послуги разом з будь-якою 

іншою діяльністю, <…> які мають значний 

вплив на стан води. 

ВКУ. Ст. 1. Водокористування - 

використання вод (водних об'єктів) для 

задоволення потреб <…>, включаючи право 

на скидання стічних вод.  

Ст. 48. Спеціальне водокористування – це  

забір води з водних об'єктів <…> та 

скидання забруднюючих речовин у водні 

об'єкти, включаючи забір води та скидання 

забруднюючих речовин із зворотними 

водами із застосуванням каналів. 

Не суперечить 

Екологічний об’єкт 

регулювання 

ВРД переклад [46]. Ст. 2(10)(8)(9). Поверхневий 

водний об’єкт – це окремий та значний елемент 

поверхневих вод <…>.  

Штучний водний об’єкт – це поверхневий 

водний об’єкт, створений діяльністю людини. 

Істотно змінений водний об’єкт – це 

поверхневий водний об’єкт, який у результаті 

перебудови людиною суттєво змінив свій 

характер <…>. 

ВКУ. Ст. 1. Масив поверхневих вод – по–

верхневий водний об’єкт або його частина; 

штучний масив поверхневих вод – по-

верхневий водний об’єкт або його частина, 

створені в результаті діяльності людини; 

істотно змінений масив поверхневих вод – 

поверхневий водний об’єкт або його 

частина, природні характеристики якого 

зазнали істотних змін у результаті 

Не суперечить 
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діяльності людини. 

Екологічний пред-

мет регулювання 

ВРД переклад [46]. Ст. 2(31). Речовина-

забрудник – це будь-яка речовина, що може 

спричинити забруднення, зокрема ті речовини, 

як перелічено в Додатку VIII. 

Ст. 2(33). Забруднення – пряме чи непряме 

введення, в результаті діяльності людини, 

речовин чи тепла у повітря, воду чи землю, які 

можуть бути небезпечними для здоров'я людей 

або для якості водних екосистем або наземних 

екосистем, що безпосередньо залежать від 

водних екосистем, яке призводить до 

пошкодження матеріальної власності або до 

припинення чи погіршення функціонування 

комунальних служб або інших законних 

користувачів довкілля. 

ВКУ. Ст. 1. Забруднююча речовина – 

речовина, яка привноситься у водний об'єкт 

в результаті господарської діяльності лю-

дини; 

забруднення вод – надходження до водних 

об'єктів забруднюючих речовин; 

Не відповідає. 

 

 

 

Не відповідає. 

Види предметів 

регулювання 

ВРД. Ст. 2(29). Небезпечні речовини – це 

речовини або групи речовин, що є токсичними, 

стійкими і такими, що мають схильність до 

накопичення у біологічних об'єктах, а також 

інші речовини або групи речовин, що 

викликають такий самий рівень занепокоєння. 

ВРД переклад [46]. Ст. 2(30). Пріоритетні 

речовини – речовини, визначені згідно статті 

16(2) і перелічені у Додатку X. Серед цих 

речовин є "небезпечні речовини, боротьба із 

забрудненням якими потребує першочергових 

заходів", що означає речовини, визначені 

відповідно до статті 16 (3) і (6), до яких слід 

вживати заходів відповідно до статті 16 (1) і (8). 

ВРД переклад [46]. Специфічні речовини-

забрудники\ – усі пріоритетні речовини, 

визначені як такі, що скидаються у водний 

об’єкт; та інші речовини, визначені як такі, що 

– Не відповідає. 
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скидаються у водний об’єкт у значній кількості 

(Додаток V, 1.1). Поділяються на: синтетичні, 

несинтетичні.  

ВРД переклад [46, с. 98]. Специфічні 

несинтетичні речовини-забрудники – 

пріоритетні речовини, що зустрічаються в 

природі, визначені як такі, що скидаються у 

водний об’єкт, а також інші природні речовини, 

визначені як такі, що скидаються у водний 

об’єкт у значній кількості (Додаток V, 1.1). 

ВРД переклад [46, с. 100]. Специфічні 

синтетичні речовини-забрудники – пріоритетні 

речовини антропогенного походження, 

визначені як такі, що скидаються у водний 

об’єкт, та інші речовини, визначені як такі, що 

скидаються у водний об’єкт у значній кількості 

(Додаток V. 1.1). 
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Мета регулювання 

(екологічна) 

ВРД. Ст. 4 (1)(а): (і) держави-члени уживають 

необхідних заходів, щоб запобігти погіршенню  

стану всіх масивів поверхневої води, <…>; (іі) 

держави-члени охороняють, примножують і 

відновлюють усі масиви поверхневої води,  

дотримуючись також підпункту (iii) стосовно 

штучних і сильно модифікованих масивів води,  

з  метою досягти доброго стану поверхневої 

води <…>; (iii) держави-члени охороняють і  

примножують  всі штучні і сильно змінені  

масиви води, маючи на меті досягти доброго 

екологічного потенціалу і доброго хімічного 

стану поверхневої води <…>. 

ЗУПОНПС. Ст. 31. Екологічне нормування 

проводяться з метою встановлення 

комплексу обов'язкових норм, правил, 

вимог щодо охорони навколишнього 

природного середовища, використання 

природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки. 

ВКУ. Ст. 33. Нормування в галузі 

використання і охорони вод та відтворення 

водних ресурсів здійснюється з метою 

забезпечення екологічної і санітарно-

гігієнічної безпеки вод шляхом 

встановлення вимог до об’єктів, що 

підлягають нормуванню. 

ВКУ. Ст. 38. Нормативи гранично 

допустимого скидання забруднюючих 

речовин встановлюються з метою 

поетапного досягнення екологічного 

нормативу якості води. 

Не 

врегульовано 

законодавством 

ЄС. 

 

 

 

Не суперечить. 

 

 

 

 

 

 

Не відповідає. 

Мета регулювання 

(економічна) 

ВРД. Преамбула (38). 

Ст. 5. Характеристики району басейну ріки, 

розгляд впливу діяльності людини на довкілля і 

економічний аналіз водокористування. 

Ст. 9 (1), Держави-члени враховують принцип   

повернення коштів, витрачених на  

водопостачання, включаючи витрати, пов'язані з  

довкіллям і ресурсами, беручи до уваги  

економічний  аналіз, проведений згідно Додатку 

III, відповідно, зокрема, до принципу 

"забруднювач платить". 

ЗУПОНПС. Ст. 41. Економічні заходи 

забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища передбачають: 

<…> в) встановлення лімітів <…> скидів 

забруднюючих речовин у навколишнє 

природне середовище; <…>.  

Не відповідає. 

Спосіб досягнення 

мети регулювання 

ВРД. Преамбула (45). Ст. 1 (с). Ст. 4 (1). Ст. 11 

(3). Поступове зменшення забруднення. 

ВКУ. Ст. 38. Нормативи гранично 

допустимого скидання забруднюючих 

речовин встановлюються з метою 

поетапного досягнення екологічного 

Не відповідає. 
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нормативу якості води. 

Характеристика 

мети (екологічної) 

та цілей 

регулювання 

ВРД. Преамбула (33). Треба ставити собі за 

мету досягти доброго стану  вод у басейні  

кожної річки, <…> . 

Ст. 2(17). "Стан поверхневої води" є загальним  

виразом для стану масиву поверхневої води, що 

визначається його найгіршим рівнем з точки 

зору екології і хімії. 

Ст. 2(21). Екологічний стан – це вираження 

якості структури і функціонування водних 

екосистем, пов’язаних з поверхневими водами, 

відповідно до класифікації, наведеної у Додатку 

V. 

ВКУ. Ст. 1. Екологічний стан масиву 

поверхневих вод – інтегрований показник 

якості масиву поверхневих вод. 

Хімічний стан масиву поверхневих вод – 

показник якості масиву поверхневих вод, 

який визначається за окремими групами 

забруднюючих речовин.  

Ст. 211. Екологічний потенціал штучного 

або істотно зміненого масиву поверхневих 

вод визначається … . 

Не суперечить. 

 

 

Не відповідає. 

 

 

 

Не відповідає. 

Компоненти харак-

теристики мети ре-

гулювання 

ВРД переклад [46]. Ст. 2(22). Показники стану 

поверхневоuj водного об’єкта, класифікованого 

згідно Додатком V. 

Ст. 2(24). Концентрації речовин-забрудників не 

перевищують стандартів екологічної якості, 

встановлених у Додатку IX та у ст. 16(7), а 

також в інших відповідних законодавчих 

документах ЄС, що встановлюють стандарти 

екологічної якості на рівні ЄС 

Ст. 2(23). Показники за відповідними 

положеннями Додатка V. 

ВКУ. Ст. 211. Екологічний стан 

визначається за біологічними показниками з 

використанням гідроморфологічних, 

хімічних та фізико-хімічних показників. 

Хімічний стан визначається за окремими 

групами забруднюючих речовин. 

Екологічний потенціал визначається за 

біологічними показниками з використанням 

гідроморфологічних, хімічних та фізико-

хімічних показників. 

Відповідає. 

 

 

 

Не суперечить. 

 

Відповідає. 

Оцінка стану 

об’єкта регулю-

вання 

ВРД переклад [46]. Ст. 2(22). Результат 

визначення стану поверхневого водного об’єкта, 

класифікованого згідно з Додатком V, який має 

значення: "відмінний", "добрий", "задовільний", 

"поганий" або "дуже поганий" (5 значень). 

Ст. 2(24). Результат визначення хімічного стану 

поверхневого водного об’єкта за концентраці-

ями речовин-забрудників у порівнянні зі 

стандартами екологічної якості, встановленими 

у Додатку IX та у ст. 16(7), а також в інших 

ВКУ. Ст. 211.. Екологічний стан на основі 

екологічного нормативу якості води 

класифікується як "відмінний", "добрий", 

"задовільний", "поганий" або "дуже пога-

ний" (5 значень). 

Хімічний стан на основі екологічного 

нормативу якості води класифікується як 

"добрий" або "недосягнення доброго" (2 

значення). 

Екологічний потенціал на основі 

Не суперечить. 

 

 

 

 

Не суперечить. 

 

 

 

Не суперечить. 
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відповідних законодавчих документах ЄС, що 

встановлюють стандарти екологічної якості на 

рівні ЄС, який має значення: "добрий" або 

"недосягнення доброго" (2 значення). 

Ст. 2(230. Результат визначення екологічного 

потенціалу істотно зміненого або штучного 

водного об’єкта за класифікацією у Додатку V, 

яка має значення: "добрий", "задовільний", 

"поганий" або "дуже поганий" (4 значення). 

екологічного нормативу якості води 

класифікується як "добрий", "задовільний", 

"поганий" або "дуже поганий" (4 значення). 

Ст. 37. Для оцінки екологічного та 

хімічного станів масиву поверхневих вод 

<…> встановлюється екологічний норматив 

якості води масивів поверхневих <…> вод, 

що містить науково обґрунтовані значення 

концентрацій забруднюючих речовин та 

показники якості води (загальнофізичні, 

біологічні, хімічні, радіаційні). 

 

 

 

Не відповідає. 

Локальні цілі ре-

гулювання 

ВРД переклад [46]. Преамбула (40).  Стосовно 

запобігання та регулювання забруднення водна 

політика ЄС повинна ґрунтуватися на 

комбінованому підході, використовуючи 

регулювання забруднення у його джерелі 

шляхом встановлення граничних величин емісії 

та екологічних стандартів якості. 

Преамбула (42). Як мінімальні вимоги 

законодавства ЄС слід встановити загальні 

стандарти екологічної якості та граничних 

величин емісії для деяких груп або сімейств 

речовин-забрудників. Необхідно забезпечити 

прийняття таких стандартів на рівні ЄС. 

ВРД. Ст. 2(35). Стандарт якості довкілля – 

концентрація окремого забруднювача або групи 

забруднювачів у воді, осадах чи біоті, що мають 

бути не перевищеними з метою охорони 

здоров'я людей і довкілля. 

ЗУПОНПС. Ст. 31. Екологічне нормування 

проводяться з метою встановлення 

комплексу обов'язкових норм, правил, 

вимог щодо охорони навколишнього 

природного середовища, використання 

природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки. 

ВКУ. Ст. 33. Нормування в галузі 

використання і охорони вод та відтворення 

водних ресурсів здійснюється з метою 

забезпечення екологічної і санітарно-

гігієнічної безпеки вод шляхом 

встановлення вимог до об’єктів, що 

підлягають нормуванню. 

ВКУ. Ст. 36. Для оцінки можливостей 

використання води з водних об'єктів для 

потреб населення та галузей економіки 

встановлюються нормативи, які 

забезпечують безпечні умови 

водокористування <…> . 

ВКУ. Ст. 38. Нормативи гранично 

допустимого скидання забруднюючих 

речовин встановлюються з метою 

Не суперечить. 

 

 

 

 

 

 

Не відповідає. 

 

 

 

 

 

 

Не відповідвє. 

 

 

 

 

 

Не відповідає. 
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поетапного досягнення екологічного 

нормативу якості води. 

Нормативний ре-

гулятор лімітацій-

ного впливу 

ВРД переклад [46]. Преамбула (40).  Стосовно 

запобігання та регулювання забруднення водна 

політика ЄС повинна ґрунтуватися на 

комбінованому підході, використовуючи 

регулювання забруднення у його джерелі 

шляхом встановлення граничних величин емісії 

та екологічних стандартів якості. 

ВРД переклад [46]. Ст. 2(40). «Граничні 

величини емісії» — це маса, виражена у 

термінах певних конкретних параметрів, 

концентрацій та/або рівня емісії, яку не можна 

перевищувати упродовж одного або декількох 

періодів часу. Граничні величини емісії можна 

також встановлювати для певних груп, сімейств 

або категорій речовин, зокрема для вказаних у 

статті 16. 

ЗУПОНПС. Ст. 33. Екологічні нормативи 

встановлюють гранично допустимі викиди 

та скиди у навколишнє природне 

середовище забруднюючих хімічних 

речовин <…>. 

ЗУПОНПС. Ст. 44. Ліміти скидів 

забруднюючих речовин. 

ВКУ. Ст. 1. Гранично допустимий скид 

(ГДС) речовини - маса речовини у зворотній 

воді, що є максимально допустимою для 

відведення за встановленим режимом 

даного пункту водного об'єкта за одиницю 

часу. 

Не суперечить. 

 

 

 

 

Не суперечить. 

 

Не суперечить. 

Спосіб регулю-

вання 

ВРД переклад [46]. Ст. 2(36). Комбінований 

підхід – це контроль (регулювання) викидів 

(скидів) і виділень (емісій) у поверхневі води 

відповідно до підходу, встановленому у статті 

10. 

ВРД переклад [46]. Ст. 10. Комбінований підхід 

для точкових та дифузних джерел  

1. Держави-члени повинні забезпечити, щоб усі 

скиди в поверхневі води, на які є посилання у 

параграфі 2, регулювалися на основі 

комбінованого підходу, який викладено у цій 

статті. 

2. Держави-члени повинні забезпечити 

створення та/або впровадження:  

(a) методів регулювання емісії, які базуються на  

найкращих доступних технічних рішеннях, або 

– Не відповідає. 
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(b) відповідних граничних величин емісії, <…> 

встановлені у: <…> . 

3. Там, де ціль якості або стандарт якості, 

встановлені відповідно до цієї Директиви, або 

до директив, перелічених у Додатку ІХ, або 

згідно з будь-яким іншим законодавчим актом 

ЄС вимагають більш жорстких умов, ніж ті, які 

будуть результатом застосування параграфа 2, 

необхідно застосувати відповідно більш жорсткі 

методи регулювання. 

Інженерні засоби 

регулювання 

ДПВ. Ст. 3(10). «Найкращі доступні техніки» 

означає найдієвіший та найсучасніший етап у 

розвитку видів діяльності та методів їх 

провадження, що свідчить про практичність 

окремих технік для забезпечення основи для 

значення гранично допустимих викидів та 

інших умов дозволів, розроблених для 

запобігання викидам та впливу на довкілля в 

цілому та, якщо це неможливо на практиці, 

зменшенню їх: (a) «техніки» охоплюють як 

використовувані технології, так і те, яким чином 

об’єкт спроектовано, побудовано, здійснюється 

його технічне обслуговування, експлуатація та 

виведення з експлуатації; (b) «доступні техніки» 

означає ті, що розроблені у масштабі, який 

дозволяє впровадження у відповідному секторі 

промисловості за практично здійсненних 

економічних та технічних умов з урахуванням 

вартості та переваг, незалежно від того, чи 

техніки використовують або виробляють 

всередині обумовленої держави-члена, за умови 

що вони є до розумної міри доступними для 

оператора; (c) «найкращий» означає 

найдієвіший з точки зору досягнення високого 

ВКУ. Ст. 39. Галузеві технологічні 

нормативи утворення речовин, що 

скидаються у водні об'єкти та тих, що 

подаються на очисні споруди. 

Ст. 40. Технологічні нормативи 

використання води. 

Ст. 72, 73, 74. Ефективні технології для 

окремих видів джерел стічних вод. 

Не відповідає. 

 

 

 

Не відповідає. 

 

Частково 

враховує. 
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загального рівня захисту довкілля в цілому; 

<…>. 

Еколого-правовий 

зміст регулювання 

ВРД переклад [46]. Ст. 2(41). «Регулювання 

емісії» – регулювання, що вимагає конкретного 

обмеження емісії, наприклад встановлення 

граничної величини емісії або встановлення 

якихось інших обмежень чи умов на впливи, 

характер або інші характеристики емісії чи 

операційні умови, які стосуються емісій. 

(«Контроль» у перекладі ВРД [1] слід розуміти 

у сенсі «регулювання» за перекладом [46]). 

– Не відповідає. 

Використання для 

регулювання час-

тини водного 

об’єкта 

ВРД переклад [46]. Ст. 2(40), ч. 2. Граничні 

величини емісії для речовин звичайно мають 

застосовуватися до місця, у якому емісії 

вивільнюються від установки, без урахування 

подальшого розбавлення. Стосовно непрямих 

вивільнень у воду, ефект станції з очищення 

стічної води може бути взято до уваги при 

визначенні граничних величин емісії для 

відповідних установок, за умов гарантування 

еквівалентного рівня, необхідного для захисту 

довкілля в цілому і якщо це не призведе до 

підвищення рівня забрудненості довкілля. 

ДСЯД. Ст. 4. Зони змішування, прилеглі до 

точок скиду. Концентрації однієї або декількох 

речовин, перелічених у частині А Додатку I 

(пріоритетні речовини та деякі інші 

забрудники), можуть перевищувати відповідні 

СЯД в таких зонах змішування, якщо вони не 

впливають на відповідність решти масиву 

поверхневої води цим стандартам. (Переклад 

наукового керівника даної НДР). 

– Не відповідає. 

Екологічні влас-

тивості водного 

ДНРВ. Ст. 5. Розрідження (розбавлення). «В 

разі розрідження, граничні значення скидів, 

– Не відповідає. 
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об’єкта, які вико-

ристовується для 

регулювання 

встановлені директивами, що зазначаються в 

Додатку IX до Директиви 2000/60/ЄС (994_962) 

змінюються пропорційно до коефіцієнту 

розрідження». 

 

     Акроніми та примітки: ВРД – 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 ; URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962#Text . (дата звернення 

07.09.2020). 

     ВРД (за перекладом [46]) – Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/EС . Основні терміни та їх визначення : EU Water Framework 

Directive 2000/60/EC. Definitions of Main Terms. (Перек.: Лозанський В.). Київ. 2006, 240 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1527562/ . 

(дата звернення 07.09.2020). 

     ДПВ – Директива 2010/75/ЄC Європейського Парламенту та Ради про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль 

забруднень) (переглянута); URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%202010_75_%D0%84%D0%A1.pdf . (дата 

звернення 07.09.2020). 

     ДСЯД – Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008, on environmental quality standards in 

the field of water policy, amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council. URL: https://eur-

lex.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj . (дата звернення 07.09.2020).  

     ДНРВ – Директива 2006/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради Про забруднення, спричинене деякими небезпечними 

речовинами, що скидаються до водного середовища Співтовариства, від 15 лютого 2006 року (кодифікований текст) (Текст стосується 

ЄЕП); URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_966#Text . (дата звернення 07.09.2020). 

     ВКУ – Водний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189. Дата оновлення: 21.02.2010. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text . (дата звернення 07.09.2020).  

     ЗУПОНПС – Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ред. від 01.01.2021). URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text . (дата звернення 07.09.2020). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962#Text
https://www.twirpx.com/file/1527562/
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%202010_75_%D0%84%D0%A1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_966#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
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Аналіз оцінок змістовних відповідностей норм українського 

законодавства нормам директив ЄС, наведених у стовпчику 4, стосовно кожної 

окремої ланки усього ланцюга за встановленими варіантами відповідей 

(відповідає, не суперечить, частково враховує, не відповідає, не врегульовано 

законодавством ЄС) свідчить про таке. Кількість різних варіантів оцінок щодо 

18 ланок у ланцюзі поширення ЗР та у відповідному регулювальному впливі 

становить: 

– усьго оцінок – 35, 

з них варіантів: 

– відповідає – 3, 

– не суперечить – 12,  

– частково враховує – 1, 

– не відповідає – 18, 

– не врегульовано законодавством ЄС – 1. 

Відсотковий розподіл зазначених оцінок наведено на рис. 3.3. 

З аналізу одержаного розподілу оцінок випливає наступне. Переважна 

більшість оцінок належить до категорії «не відповідає». Другою за кількістю є 

категорія оцінок «не суперечить». Крім того, український підінститут РСЗР має 

незначну кількість особливостей, які відсутні у відповідному європейському 

підінституті. Такий розподіл та аналіз табл. 3.5 свідчить про наступне: 

– вцілому подібне (за обсягом головних ланок) відображення 

нормативного РСЗС в українському водному та в європейському екологічному 

законодавстві; 

– існування великої кількості змістовних розбіжностей та відмінностей 

українського та європейського підінститутів еколого-правового регулювання; 

– більш глибоку та детальну розробленість європейського нормативного 

РСЗР у порівнянні з українським; 

– значну відмінність європейського інституту РСЗР від українського 

відповідника в частині предметів регулювання, способів та змісту регулювання. 



101 

 

Окремо слід зазначити про такі недоліки українського РСЗР: 

1) відсутність поділу ЗР з ступенем їх небезпеки; 2) відсутність подібного 

європейському законодавчого критерію «стандарт якості довкілля»; 

3) законодавчу некоректність екологічної мети регулювання у вигляді поняття 

«екологічного нормативу якості води» і відсутність законодавчого визначення 

такого нормативу. 

Розподіл оцінок відповідності

Відповідає

Не суперечить

Частково враховує

Не відповідає

Не врегульовано законодавством ЄС

 

Рис. 3.3 – Розподіл 35 оцінок за 5-ма категоріми відповідності 

предметно-функціональної спрямованості норм (їх частин) у 18 ланках 

українського та європейського еколого-правових підінститутів РСЗР 

з точкових джерел у поверхневі води (стовпчик 4 у табл. 3.5) 

 

Вцілому за результатами виконаного порівняльного аналізу 

європейського та українського еколого-правових підінститутів РСЗР слід 

констатувати їх принципову і значну відмінність.
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4 НАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 

ЗОН ЗМІШУВАННЯ СКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

В МАСИВИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНОСТІ 

ДО ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 

 

У даному розділі викладено наукові аспекти пропозицій щодо визначення 

та встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин з точкових 

джерел у масиви поверхневих вод України у відповідності до водного 

законодавства ЄС, які є результатом виконання даної НДР. 

 

Підготовка пропозицій грунтувалася на вимогах нормативно-правового 

акту [68]: Регламент Кабінету Міністрів України (затв. постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1156)) (далі Регламент). 

 

Технічна підготовка даних пропозицій здійснювалася за рекомендаціями 

наступних нормативно-методичних документів: 

– Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів 

нормативно-правових актів та дотримання правил нормопроектувальної 

техніки (затв. наказом Міністерства екології та природних ресурсів 05.05.2011 

N 140) (далі Методичні рекомендації 1) [69]; 

– Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної техніки (Схвалено постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 р. № 41) (далі Методичні 

рекомендації 2) [70]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0041323-00; 

– Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої 

техніки (Методичні рекомендації). Вид. четверте, випр. і доп. / Апарат 

Верховної Ради України. Київ, 2014. URL: http://static.rada.gov.ua/site/bills/ 

info/zak_rules.pdf [71]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0041323-00
http://static.rada.gov.ua/site/bills/%20info/zak_rules.pdf
http://static.rada.gov.ua/site/bills/%20info/zak_rules.pdf
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При підготовці враховувалися та бралися до уваги правила, викладені у 

документі [72]: 

– Практика законотворення 01. Правила оформлення проектів законів та 

основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації) / Загальн. ред. 

та упоряд. – Крижанівський В.П. – К.: [ФОП Москаленко О. М.], 2014. – 44 с. 

URL: https://radaprogram.org/sites/default/files/publications/rules_web.pdf (далі 

Правила). 

 

За вимогами п. 2 § 70 глави 2 розділу 6 Регламенту «Проект закону, яким 

встановлюються нові або змінюються чинні норми, що регулюють суспільні 

відносини, готується на основі концепції, яка розробляється у порядку, 

встановленому главою 8 розділу 4 цього Регламенту». У п. 1 § 57 глави 8 

зазначеного розділу Регламенту визначено: «Концепція закону розробляється та 

подається на розгляд Кабінету Міністрів з урахуванням вимог, установлених до 

розроблення та подання концепції реалізації державної політики у відповідній 

сфері». У п. 7 та п. 8 § 56 глави 8 зазначеного розділу Регламенту встановлено 

головні вимоги до змісту концепції: 

«Концепція реалізації державної політики у відповідній сфері базується 

на оптимальному варіанті розв'язання проблеми та містить такі розділи: 

проблема, яка потребує розв'язання; 

мета і строки реалізації концепції; 

шляхи і способи розв'язання проблеми; 

прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін; 

очікувані результати; 

обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів»; 

«Концепція реалізації державної політики у відповідній сфері не повинна 

містити положень нормативно-правового характеру». 

https://radaprogram.org/sites/default/files/publications/rules_web.pdf
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На підставі аналізу встановлених вимог слід визнати, що наукові 

пропозиції, які викладено у даному звіті з НДР, головним чином стосуються 

трьох перших розділів концепції змін чинних норм, що регулюють суспільні 

відносини у сфері водокористування (в частині скидання зворотної води). 

 

4.1 Задоволення критеріїв, за якими визначається належність пропозицій 

до кола питань, які визначаються законами України 

 

За методичними рекомендаціями перед усім слід аргументувати, що 

питання, на вирішення яких спрямовані дані пропозиції, задовольняють 

критеріям, які дозволяють виділити закон, що пропонується, як особливу 

форму нормативно-правових актів. 

Першим із критеріїв є належність пропозиції до кола питань, які за 

статею 92 Конституції України [73], визначаються законами України. Дійсно, у 

п. 5) ч. 1 ст. 92 Конституції України визначено: «5) засади використання 

природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального 

шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації 

енергосистем, транспорту і зв’язку» визначаються виключно законами України. 

У ч. 1 ст 13 Конституції України також задекларовано: «Земля, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 

території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 

(морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу». 

У даних пропозиціях йдеться про врегулювання відносин, які виникають при 

скиданні забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України. За ч. 1 ст. 

48 ВКУ «скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи <…> 

скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням 

каналів» належить до спеціального водокористування, тобто є різновидом 

останнього. 
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Другим критерієм є відповідність пропозицій положенням «Угоди про 

Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» [16]. У Главі 6 Навколишнє середовище у ст. 361 

співробітництво з ЄС передбачено здійснювати, зокрема, у таких сферах: «d) 

якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; 

g) промислове забруднення і промислові загрози; h) хімічні речовини», а у ст. 

363 зазначено: «Поступове наближення законодавства України до права та 

політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища 

здійснюється відповідно до Додатка ХХХ до цієї Угоди». За Додатком ХХХ 

[49] Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до 

законодавства ЄС у встановлені терміни: 1) за напрямом «Якість води та 

управління водними ресурсами, включаючи морське середовище» до 

Директиви № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у 

сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням 

№ 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС; 2) за напрямом «Промислове 

забруднення та техногенні загрози» до Директиви № 2010/75/ЄС про 

промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) 

(переглянута) та до Директива № 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних 

небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами, зі змінами і доповненнями, 

внесеними Директивою № 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003. 

Відповідність пропозицій зазначеним положенням досліджено у звіті про дану 

НДР за 2020 рік. 

Третім критерієм є належність суспільних відносин, які мають бути 

врегульованими, до стабільних та важливих у суспільстві. Про суспільну 

важливість свідчать сучасні документи державної екологічної політики України 

[14, р. 1], де серед головних проблем визначається забруднення вод, перше 

місце у якому займають скиди з промислових об’єктів. За цим документом 

боротьба зі скидами речовин включає заходи щодо якості води та поступового 
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припинення скидання неочищених вод, щодо зменшення промислового 

забруднення, а також зниження рівня забруднення. Задля реалізації Стратегії 

передбачено розроблення відповідних законопроєктів, нормативно-правових 

актів та програмних документів, пов’язаних з наближенням законодавства 

України до права Європейського Союзу, визначених міжнародними 

зобов’язаннями. Про стабільність суспільних відносин щодо РСЗР свідчать: 

1) існування правових вимог до РСЗР з початкової редакції ВКУ у 1996 році до 

останньої сучасної редакції; 2) публікації Державної статистичної служби 

України та щорічні Національні доповіді про стан навколишнього природного 

середовища України. 

Четвертим критерієм є чітка визначеність необхідності прийняття 

пропозицій, а саме: адаптації до законодавства ЄС, яка вимагає створення в 

українському водному законодавстві підінституту РСЗВ, подібного 

європейському, що дозволить: зблизити водоохоронні політики України та ЄС 

в частині регулювання скидання ЗР та їх впливу на якість вод; ставити тотожні 

цілі щодо якості вод та однаковим чином оцінювати їх досягнення. Наближення 

законодавства ЄС у зазначеному напрямі буде мати лише позитивні соціальні 

наслідки, а відсутність негативних економічних наслідків визначається 

законодавчим визнанням Україною загальних принципів європейської політики 

охорони довкілля (зокрема, боротьба із забрудненням у його джерелі та 

«забруднювач платить»). 

Отже, виходячи з визначеного слід зробити висновок, що наукові 

пропозицій, які надаються у даній НДР, належать до кола питань, що 

визначаються законами України. 

Наукові пропозиції пропонується реалізувати шляхом розроблення 

законопроєкту та прийняття відповідного Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані зі 

скиданням забруднюючих речовин у водні об'єкти». 
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4.2 Визначення проблеми, яка потребує розв'язання шляхом змін у 

законодавстві 

 

Проблема, вирішенню якої присвячено дану НДР, походить з двох 

джерел. Першим найбільш важливим джерелом є перехід з адміністративного 

управління водними ресурсами України до інтегрованого (басейнового) 

управління водними ресурсами за європейськими принципами, який відбувся у 

період 2017–2019 рр. Цей перехід зруйнував колишню постсоціалістичну за 

формою та соціалістичну за змістом систему українського РСЗР, але не створив 

сучасного РСЗР, яке здійснюється за вимогами екологічного (та водного) 

законодавства ЄС. 

Другим джерелом є внутрішня суперечливість і навіть помилковість у 

деяких аспектах колишнього (та частково існуючого донині) РСЗР, його 

невідповідність чинним наразі вимогам ВКУ. 

Обидва джерела більш детально розглянуто у попередніх звітах про дану 

НДР (за 2019 та 2020 роки). 

Зазначений перехід вимагає відповідної зміні суспільних відносин у сфері 

водокористування, а саме, щодо спеціального водокористування в частині 

регулювання скидання забруднюючих речовин. Здійснення такої зміни є 

можливим лише засобами еколого-правового регулювання. 

Проблему, яка підлягає ров’язанню, коротко можна визначити як 

створення у водному законодавстві України в умовах практичної реалізації 

комплексного (інтегрованого) управління водними ресурсами в межах 

району річкового басейну (тобто за басейновим принципом управління) 

ефективних і максимально наближених до європейських вимог еколого-

правових важелів впливу на антропогенні (техногенні) джерела 

надходження забруднюючих речовин у поверхневі води шляхом 

лімітаційного регулювання. Метою такого регулювання є досягнення доброго 

екологічного та хімічного стану води з дотриманням обмежень, викликаних 
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необхіднідністю забезпечення різних видів водокористування. Актуальність, 

своєчасність, законодавчі та економічні підстави для поставлення та вирішення 

зазначеної проблеми, а також огляд сучасного стану її вирішення в Україні, 

наведено у звітах про попередні етапи даної НДР. 

Формально кажучи, зміст проблеми полягає у створенні у водному 

законодавстві України підінституту регулювання скидання забруднюючих 

речовин (РСЗР), як складової комплексного еколого-правового інституту якості 

води та її регулювання (ЕПІЯВР) екологічного законодавства України, 

подібного до відповідного підінституту екологічного законодавства ЄС. 

Ступінь невідповідності сучасного українського підінституту РСЗР 

європейським вимогам, необхідність його зміни та підвищення водоохоронної 

ефективності, досліджувалася у наукових роботах керівника даної НДР, а 

результати таких досліджень викладено у звітах про попередні етапи даної 

НДР. 

Грунтуючись на зазначених дослідженнях можна у стислому вигляді 

визначити мету, цілі та напрями імплементації європейського правового 

регулювання скидання речовин в українське водне законодавство. 

 

1. Лімітування надходження забруднюючих речовин (ЗР) у водні 

об’єкти України шляхом правого регулювання їх скидання (головним чином зі 

зворотною водою точкових джерел) є найбільш ефективним шляхом 

законодавчого забезпечення якості поверхневих вод. Сучасна українська 

система регулювання скидання ЗР (РСЗР) базується на застарілій та внутрішньо 

суперечливій постсоціалістичній еколого-правовій концепції. Таке становище 

не змінилося навіть після формального переходу до європейського управління 

водними ресурсами за басейновим принципом, головні етапи якого виконано 

Україною у 2019 р. Правові норми охорони поверхневих вод від забруднення та 

забезпечення їх якості зосереджено в підінститутах РСЗР еколого-правових 

комплексних інститутів якості води та її регулювання екологічного 
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законодавства ЄС та водного законодавства України [1] відповідно. Ядро 

підінституту РСЗР утворюється законодавчими вимогами до обмеження 

скидання (або емісії) у воду хімічних речовин (ХР), які надходять із 

точкових джерел, тобто лімітаційним регулюванням. Першочерговим 

завданням щодо імплементації європейського підінституту РСЗР у водне 

законодавство України слід вважати усунення поняттєво-категоріальних 

розбіжностей між українським підінститутом та його європейським 

відповідником. Українське РСЗР встановлено у рамковому Законі України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» (ЗУПОНПС) [26], у 

сучасному Водному кодексі України (ВКУ) [27], у низці підзаконних 

нормативно-правових актів. Треба брати до уваги вимоги інших, крім скидання 

ЗР, видів водокористування із суміжних законодавств, наприклад, про охорону 

здоров’я, про рибне господарство. 

2. До головних особливостей еколого-правової концепції українського 

РСЗР належать наступні. У ВКУ об’єктом правового лімітування є ЗР, які: 

1) не мають чіткого фіксованого поділу за екологічними властивостями, 

поведінкою у воді та місцевими особливостями, окрім несистемних для РСЗР 

згадок про токсичні (ст. 71, 103), нафтові (ст. 100, 101), радіоактивні (ст. 36, 99, 

102) та деякі інші ХР; 2) поняття ЗР у ВКУ є не абсолютним, а визначено як 

релятивне або умовне, тобто у загальному випадку будь-яка ХР у зворотній 

воді не може бути наперед визнана як ЗР за її назвою або хімічною 

номенклатурою (формулою) без додаткових хіміко-аналітичних досліджень 

складу приймаючої води. У головному щодо РСЗР підзаконному акті [6, п. 4] 

використано поділ ЗР на основні, до яких належать 9 найбільш поширених 

речовин у складі води всіх видів, та додаткові. Нормативними регуляторами 

за ЗУПОНПС та ВКУ є нормативи гранично допустимого скидання ЗР (ГДС) 

(ст. 1, 35), які характеризують склад зворотної води та обмеження щодо складу. 

Метою регулювання визначено поетапне «досягнення екологічного нормативу 

якості води» (ЕНЯВ) (ст. 36). Слід зазначити, що ЕНЯВ (ст. 37) є однозначним 
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емпірико-логічним конструктом, який інтегрує у своїй структурі «науково 

обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин та показники 

якості води у водних об’єктах (загальнофізичні, біологічні, хімічні, 

радіаційні)». Тобто у загальному випадку ЕНЯВ характеризує не одну, а 

багато ЗР у приймаючій воді. Отже, через ЕНЯВ не можна безпосередньо 

визначити ГДС для окремої ЗР. Крім того, задекларована у ВКУ поетапність 

досягнення ЕНЯВ у подальшому тексті ніяк не визначається. ЕНЯВ не 

згадується серед екологічних нормативів у ст. 33 ЗУПОНПС. Керівником даної 

НДР виявлено, що зазначена у ВКУ екологічна мета ГДС фактично 

змінюється чинними підзаконними актами і у практичній правозастосовній 

діяльності залишається санітарно-гігієнічною або рибогосподарською. Це 

викликано тим, що у [6, п. 3] неприпустимо з правової точки зору викривлено 

мету встановлення ГДС, а саме: до ЕНЯВ додаються «санітарно-гігієнічні 

норми і правила … », які у ВКУ належать до іншої категорії екологічних 

нормативів. Ще більшу плутанину викликає акт [5, п. 18], де до санітарно-

гігієнічної мети ГДС додається вимога дотримання рибогосподарських 

нормативів без будь-якої згадки про ЕНЯВ. В акті [74] визначено, що до 

промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) належать 

майже усі (за дуже незначним виключенням) масиви поверхневих вод України. 

Тим самим цільові ЕНЯВ фактично замінюються на рибогосподарські ГДК. 

Також не береться до уваги важлива особливість виробничих установок 

скидання ЗР із зворотною водою – властивість інженерної нерегульованості 

вмісту ЗР у зворотній воді для переважної більшості з них. Твкі установки, що 

побудовано за застарілими проектами більше 40-річної давнини, донині 

існують в Україні. При періодичному перегляді (переоформленні) нормативів 

ГДС, як передбачено у вимогах документації спеціального водокористування, 

зазначена технологічна особливість ігнорується. Ігнорування інженерної 

нерегульваності суперечить вимозі у [5, п. 16], що розрахункове визначення 

лімітів правового регулювання здійснюється у напрямі ЕНЯВ → ГДС. Остання 
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вимога означає, що нормативи ГДС мають бути «операційно» похідними від 

ЕНЯВ. Отже, у сучасних економічних умовах таку похідність правового 

регулювання не можна реалізувати існуючими інженерними засобами. 

3. За головним документом водної політики ЄС Директивою 2000/60/ЄС 

(ВРД) [1] європейський підінститут РСЗР характеризується наступними 

концептуальними особливостями та відмінностями від українського водного 

законодавства. У подальшому розгляді відмінностей використовуються такі 

переклади європейських документів, які, на погляд наукового керівника даної 

НДР, є найбільш відповідними українській науковій термінології та суспільній 

практиці. Об’єктами правового регулювання у ВРД є «забруднювачі», тобто 

хімічні речовини (ХР). Зміст поняття «забруднювач» є абсолютним і 

принципово відрізняється від подібного поняття у ВКУ. Забруднювачі 

поділяються на «пріоритетні речовини» (зокрема, «небезпечні речовини») (ПР) 

та «специфічні речовини» (СР). 

ПР регулюються усіма державами-членами ЄС за однаковими вимогами, 

а СР належать до басейнових або локальних показників і можуть регулюватися 

за внутрішнім національним законодавством окремих держав. До 

нормативних регуляторів у ВРД належать «засоби регулювання скидів» та 

«граничні значення викидів» (ГЗВ), які стосуються окремих ХР (або їх групп) і 

відповідають найкращим доступним технікам (НДТ). Кінцевою метою 

регулювання є досягнення «доброго хімічного стану» поверхневої води та 

«доброго екологічного стану», а до складових цієї мети належить «стандарт 

якості довкілля» (СЯД) для окремої ХР (або їх групи), який за еколого-

правовим змістом принципово відрізняється від нормативів екологічної безпеки 

водокористування у ВКУ. СЯД не має аналогів у ВКУ і є суто екологічним 

нормативом для речовини або групи речовин (об’єднаних загальною назвою), 

що визначає їх концентрацію, яка не має перевищуватися у воді, осадах чи 

біоті. СЯД також враховують вплив на всі рецептори ризику: людей, дону 

біоту, пелагічну біоту та вищих хижаків (птахів, ссавців). На відміну від ВКУ у 
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ВРД (ст. 10) визначено спосіб регулювання скидання: «комбінований підхід» 

(КП), за яким європейське регулювання також принципово відрізняється від 

українського. За КП головним засобом лімітування ПР є обмеження їх емісії до 

рівнів ГЗВ, які відповідають «найкращим доступним технікам» (НДТ). Поняття 

НДТ та ГЗВ у ВКУ відсутні. Якщо задля досягнення визначеної цілі якості або 

СЯД таке обмеження виявиться недостатнім, то вимагаються більш жорсткі 

методи регулювання, зокрема, визначені у ст. 4 директиви [2]. Цією 

директивою [2] також визначено, що при скиданні ПР, наведених у 

спеціальному переліку, водокористувачам надається можливість 

використовувати властивості прилеглої до скиду частини масиву води, так 

званої зони змішування (ЗЗ), для розбавлення концентрації речовини у викиді 

до рівня СЯД на межі поширення ЗЗ. У цьому випадку ГДС є найбільшим 

значенням, яке після розбавлення скинутої ХР водою ЗЗ забезпечує не 

перевищення СЯД поза ЗЗ. Тому для відповідних речовин ГЗВ є більшими ніж 

ГДС. (У європейських звітних та наукових джерелах вважається що відношення 

ГЗВ/ГДС змінюється в інтервалі від 2 до 1000). Отже, використання СЯД є 

відчутно жорсткішим заходом регулювання ніж НДТ. Наразі кількість ПР у 

переліку дорівнює 45, до яких додаються ще 8 речовин, що не належать до ПР і 

визначені в інших джерелах (зокрема, у так званих «дочірніх» директивах). 

Отже, ЗЗ стосовно ПР слід визнати важливим еколого-правовим засобом та 

інструментом підінституту РСЗР. 

Зміни у ВКУ, що пропонуються за результатами даної НДР, дозволяють 

максимально наблизити український еколого-правовий підінститут РСЗР до 

його європейського відповідника. Першими кроками у напрямі зближення 

мають бути зміни поняттєвого-категоріального апарату ВКУ та виправлення 

деяких термінологічно некоректних перекладів ВРД, а першочергові 

нормативні вимоги мають стосуватися: 1) визначення переліків ПР для 

української охорони вод та СР для українських річкових басейнів; 

2) законодавчого запровадження системи національних СЯД; 3) законодавчого 
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запровадження та нормативно-довідкового забезпечення КП; 4) розроблення, 

нормативно-методичного та нормативно-довідкового супроводу системи НДТ; 

5) створення нормативно-законодавчих та нормативно-методичних вимог до 

визначення та встановлення ЗЗ. 

 

4.3 Мета і строки реалізації концепції 

 

Кінцевою метою реалізації концепції є досягнення повної відповідності 

українського підінституту РСЗР європейському відповіднику, або, якщо 

адаптація до законодавства ЄС відбувається поетапно, то вимогам того етапу, 

який передбачено на певний час затвердженою програмою такої адаптації 

водного законодавства України. 

 

4.4 Шляхи і способи розв'язання проблеми 

 

Конкретні шляхи і способи розв’язання проблеми на шляху еколого-

правового регулювання визначено у дослідженнях та у відповідних звітах про 

попередні етапи виконання даної НДР. Серед них слід зазначити про 

найголовніші етапи та відповідні завдання, які наведено нижче. 

 

4.4.1 Зміни у Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» та у Водному кодексі України 

 

Найбільш ефективним засобом вирішення зазначеної проблеми є 

розроблення та прийняття проекту закону України «Про внесення змін у 

законодавство України щодо регулювання скидання забруднюючих речовин у 

відповідності до європейських принципів». Метою законопроєкту є внесення 

змін у базові закони України щодо охорони якості вод у сфері забезпечення 

екологічної безпеки, спрямованих на виконання Україною міжнародних 
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зобов’язань, на встановлення відносин між водокористувачами та державою в 

частині правового регулювання скидання забруднюючих речовин з точкових 

джерел у поверхеві води. 

Необхідність правового регулювання цього питання пов’язана з 

незавершеністю формування сучасного й достатньо наближеного до 

європейського законодачого механізму, яким би регулювалися питання 

забезпечення екологічної безпеки водокористування в частині скидання 

забруднюючих речовин з точкових джерел і досягнення доброго екологічного 

та хімічного стану українських поверхневих вод. 

Завданням законопроєкту є створення нормативно-правової основи 

вищого рівня для розроблення та функціонування національної системи 

забезпечення екологічно безпечного скидання забруднюючих речовин із 

точкових джерел у поверхневі води, подібної до європейської, а також 

наближення та адаптація національного водного законодавства до 

законодавства розвинутих країн, зокрема Європейського Союзу. 

Законопроектом передбачено встановлення правового регулювання 

скидання забруднюючих речовин за європейським принципом комбінованого 

регулювання. Реалізація цього принципу передбачає такі головні елементи: 

– гармонізація поняттєво-категоріального апарату, у т.ч. поділ 

забруднювальних хімічних речовин на небезпечні, пріоритетні, специфічні та 

інші речовини; 

– використання найкращих доступних технік для установок, якими 

утворюються, відводяться та скидаються забруднювальні речовини з точкових 

джерел; 

– визначення та дотримання стандартів (нормативів) екологічної якості 

довкілля для поверхневих вод; 

– використання зон змішування зворотної води з точкових джерел та 

приймаючої поверхневої води у масивах поверхневих вод як еколого-правових 

засобів регулювання; 
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– інших особливостей. 

Механізм реалізації законопроєкту передбачає забезпечення 

законодавчих вимог належними підзаконними нормативно-правовими актами, 

нормативами та методичними засобами. 

 

Імплементація європейського РСЗР вимагає внесення змін у наступні 

частини ВКУ: 

– Розділ І. Загальні положення 

Глава 1. Основні положення; 

– Розділ ІІ. Державне управління і контроль у галузі використання і 

охорони вод та відтворення водних ресурсів 

Глава 5. Контроль за використанням і охороною вод та 

відтворенням водних ресурсів; 

Глава 8. Нормування в галузі використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів; 

– Розділ Ш. Водокористування 

Глава 10. Види і порядок водокористування; 

Глава 14. Умови скидання зворотних вод у водні об’єкти; 

– Розділ ІV. Охорона вод 

Глава 20. Охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання; 

 

Імплементація європейського РСЗР потребує внесення змін у наступні 

частини ЗУПОНПС (жирним шрифтом виділено зміни, які пропонуються): 

 

«Розділ VII 

Нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища 

< … > 

Стаття 33. Екологічні нормативи 
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Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та 

скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, 

рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних, хімічних та 

біологічних факторів, включаючи стандарти якості довкілля для 

забруднюючих речовин. 

Законодавством України можуть встановлюватися нормативи 

використання природних ресурсів та інші екологічні нормативи. 

Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог 

санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних 

нормативів. 

Нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у 

навколишньому природному середовищі та рівні шкідливих фізичних, 

хімічних та біологічних впливів на нього, включаючи стандарти якості 

довкілля для забруднюючих речовин, є єдиними для всієї території України. 

У разі необхідності для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних 

та інших окремих районів можуть встановлюватися більш суворі нормативи 

гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин та інших 

шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. 

Екологічні нормативи розробляються і вводяться в дію центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, та іншими 

уповноваженими на те державними органами відповідно до законодавства 

України». 

 

4.4.1.1 Зміни у поняттєвому апараті 

 

Як зазначено у розділі 1 даного звіту з НДР найбільший обсяг змін слід 

здійснити у ст. 1. Визначення основних термінів, глава 1 ВКУ.  
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До цієї статті слід включити наступні визначення, які містяться у ВРД (з 

попередньою обов’язковою перевіркою та уточненням юридичного перекладу 

термінів) і утворюють поняттєво-категоріальний каркас РСЗР: 

– "Забруднення", "Забруднювач" (останній термін є синонімічним до 

терміну «забруднююча речовина»). Зміст цих термінів у ВКУ не  відповідає 

ВРД; 

– "Небезпечні речовини", "Речовини, боротьба із забрудненням якими 

потребує першочергових заходів" (останній термін має більш точний переклад 

– «пріоритетні забруднюючи речовини»). Ці терміни відсутні у ВКУ. 

– "Засоби контролю за викидами" (більш точним перекладом терміну 

«контроль» є «регулювання», тому термін слід перекладати як «засоби 

регулювання викидів»), "Комбінований підхід", "Стандарт якості довкілля". Ці 

терміни у ВКУ відсутні. 

Для достатньо повного наближення до законодавства ЄС слід включити 

ще й такі визначення з ВРД:  

– "Стан поверхневої води", "Добрий стан поверхневої води", "Добрий 

хімічний стан поверхневої води". 

Слід змінити значення терміну з ВРД «Екологічний стан» і гармонізувати 

його зі ст. 211 ВКУ: 

– "Екологічний стан масиву поверхневих вод". 

Також є доцільним визначення та включення терміну «Специфічні 

речовини», який використано у Додатку V до ВРД (з можливим поділенням 

цього терміну на «Специфічні синтетичні речовини» та «Специфічні 

несинтетичні речовини»). 

З точки зору регулювання доцільно включити до складу основних 

термінів ті, що мають визначення або які містяться без окремих визначень у 

деяких статтях ВРД, ДПВ, ДСЯД, ДНРВ. До таких термінів належать: 

– «Розрідження» (більш точним є переклад «розбавлення») із ВРД та із 

ДНРВ; 
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– «Речовина», «Дозвіл», «Найкращі доступні техніки (методи)», «Рівні 

викидів, пов’язані з найкращими доступними техніками» із ДПВ (але замість 

терміну «викид» у ВКУ слід використовувати загальновживаний український 

термін «скид»); 

– «Зона змішування, прилегла до точок скиду» або «зона змішування» із 

ДСЯД. 

 

Ключовими для РСЗР є два поняття "речовини, боротьба із забрудненням 

якими потребує першочергових заходів" (тобто «пріоритетні забруднюючи 

речовини») та «специфічні речовини», які слід включити до ст. 1 ВКУ на 

першому кроці наближення. 

 

Терміни, які необхідно включити у змінений текст ВКУ і які визначені та 

використані у ВРД, наведено у табл. 4.1. Деякі із запропонованих визначень без 

втрати змісту змінено науковим керівником даної НДР задля збереження 

відповідності тексту ВКУ та українській науково-технічній термінології. 

 

Терміни, які необхідно включити у змінений текст ВКУ і які визначено та 

використано у ДПВ, ДСЯД, ДНРВ, наведено у табл. 4.2. Деякі із 

запропонованих визначень змінено (без впливу на зміст) науковим керівником 

даної НДР з метою збереження відповідності тексту ВКУ. 
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Таблиця 4.1 – Поняття РСЗР, які підлягають рецепції у ВКУ, та їх зміст за ВРД 

 
Стаття,  

Частина 

Поняття РСЗР та їх зміст за перекладом ВРД [4] 

1 2 

2, 17 "Стан поверхневої води" є загальним виразом для стану масиву поверхневої 

води, що визначається його найгіршим рівнем з точки зору екології і хімії. 

2, 18 "Добрий стан поверхневої води" означає стан, досягнутий масивом 

поверхневої води, коли і екологічний, і хімічний стан є, принаймні, 

"добрими". 

2, 21 "Екологічний стан" є виразом якості структури і функціонування водних 

екосистем, пов'язаних з поверхневими водами, класифікованими згідно 

Додатку V ст. 211. 

2, 24 "Добрий хімічний стан поверхневої води" означає хімічний стан, який має 

відповідати цілям, що їх поставлено перед поверхневими водами з точки 

зору охорони довкілля у статті 4 (1) (а), а саме, що масив поверхневої води 

досяг такого хімічного стану, коли концентрації забруднювачів не 

перевищують стандартів якості довкілля, встановлених у Додатку IX і 

відповідно до статті 16 (7), <…>. 

2, 29 "Небезпечні речовини" означає речовини або групи речовин, що є 

токсичними, стійкими і такими, що мають схильність до накопичення у 

біологічних об'єктах, а також інші  речовини або групи речовин, що 

викликають такий самий рівень занепокоєння. 

2, 30 "Речовини, боротьба із забрудненням якими потребує першочергових 

заходів" означає речовини, визначені згідно статті 16 (2) і перелічені у 

Додатку X. Серед цих речовин є "небезпечні речовини, боротьба із 

забрудненням якими потребує першочергових заходів", що означає 

речовини, визначені відповідно до статті 16 (3) і (6), до яких слід вживати 

заходів відповідно до статті 16 (1) і (8). 

2, 31 "Забруднювач" означає будь-яку речовину, яка може викликати 

забруднення, зокрема, речовини, перелічені у Додатку VIII. Пріоритетні 

речовини. 

2, 33 "Забруднення" означає пряме чи непряме введення, в результаті діяльності 

людини, речовин чи тепла у повітря, воду чи землю, які можуть бути 

небезпечними для здоров'я людей або для якості водних екосистем або 

наземних екосистем, що безпосередньо залежать від водних екосистем, яке 

призводить до пошкодження матеріальної власності або до припинення чи 

погіршення функціонування комунальних служб або інших законних 

користувачів довкілля. 

2, 35 "Стандарт якості довкілля" означає концентрацію окремого забруднювача 

або групи забруднювачів у воді, осадах чи біоті, що мають бути не 

перевищеними з метою  охорони здоров'я людей і довкілля. 

2, 36 "Комбінований підхід" означає контроль (регулювання) викидів і виділень у 

поверхневі води відповідно до підходу, встановленому у статті 10. 

2, 40 "Граничні значення виділення" означає масу, виражену через певні особливі 

параметри, концентрацію і/або рівень виділення, що їх не можна 

перевищувати впродовж будь-якого одного або кількох проміжків часу. 

Граничні значення виділення можуть також бути визначені для певних груп, 

рядів або категорій речовин, зокрема для тих, що визначені відповідно до 
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Закінчення табл. 4.1 

 
1 2 

 статті 16. Граничні значення виділення для речовин звичайно 

застосовуються у точці, де виділення виходять з установки, причому, під час 

їх дослідження, розрідження не береться до уваги. Стосовно непрямих 

викидів у воду,  ефективність підприємства з переробки стічної води може 

братися до уваги під час визначення граничних значень виділення 

відповідних установок, за умови, що гарантується еквівалентний рівень 

охорони довкілля у цілому і що це не призводить до більш високих рівнів 

забруднення у довкіллі. 

2, 41 "Засоби контролю (регулювання) за викидами" є засобами контролю, що 

вимагають обмеження особливих викидів, наприклад, граничного значення 

викиду, або визначають обмеження чи умови, що стосуються дії, природи чи 

інших характеристик викиду або умов функціонування, які впливають на 

викиди. (Контроль розуміється у сенсі «регулювання») 

За 

перекла

дом 

[46] 

“Специфічні речовини-забрудники” – Усі пріоритетні речовини, визначені 

як такі, що скидаються у водний об’єкт; та інші речовини, визначені як такі, 

що скидаються у водний об’єкт у значній кількості (Додаток V, 1.1). 

Поділяються на  

— синтетичні;  

— несинтетичні 

За 

перекла

дом 

[46] 

“Специфічні несинтетичні речовини-забрудники” - Пріоритетні речовини, 

що зустрічаються в природі, визначені як такі, що скидаються у водний 

об’єкт, а також інші природні речовини, визначені як такі, що скидаються у 

водний об’єкт у значній кількості. (Додаток V 1.1) 

За 

перекла

дом 

[46] 

“Специфічні синтетичні речовини-забрудники” – Пріоритетні речовини 

антропогенного походження, визначені як такі, що скидаються у водний 

об’єкт, та інші речовини, визначені як такі, що скидаються у масив води у 

значній кількості. (Додаток V. 1.1) 
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Таблиця 4.2 – Поняття РСЗР, які підлягають рецепції у ВКУ, та їх зміст за 

директивами ЄС 

 
Директива, 

стаття,  

частина 

Поняття РСЗР та їх зміст за перекладами або використанням у 

ДПВ, ДСЯД, ДНРВ 

1 2 

ДПВ, 

ст. 3(1) 

«Речовина» означає будь-який хімічний елемент та його сполуки, окрім 

таких речовин: радіоактивні речовини, генетично модифіковані 

мікроорганізми, генетично модифіковані організми <…> . 

ДПВ, 

ст. 3(4) 

«Викид» означає безпосереднє чи опосередковане вивільнення речовин, 

вібрацій, тепла або шуму з окремих або розсіяних джерел в установці 

у повітря, води або ґрунт; <…> . 

ДПВ, 

ст. 3(7) 

«Дозвіл» означає письмову санкцію на експлуатацію всієї або частини 

об’єкта або установки згоряння, установки зі спалювання відходів або 

установки із сумісного спалювання відходів; <…> . 

ДПВ, 

ст. 3(10) 

«Найкращі доступні техніки» означає найдієвіший та найсучасніший 

етап у розвитку видів діяльності та методів їх провадження, що 

свідчить про практичність окремих технік для забезпечення основи для 

значення гранично допустимих викидів та інших умов дозволів, 

розроблених для запобігання викидам та впливу на довкілля в цілому та, 

якщо це неможливо на практиці, зменшенню їх: (a) «техніки» 

охоплюють як використовувані технології, так і те, яким чином об’єкт 

спроектовано, побудовано, здійснюється його технічне 

обслуговування, експлуатація та виведення з експлуатації; 

(b) «доступні техніки» означає ті, що розроблені у масштабі, який 

дозволяє впровадження у відповідному секторі промисловості за 

практично здійсненних економічних та технічних умов з урахуванням 

вартості та переваг, незалежно від того, чи техніки використовують або 

виробляють всередині обумовленої держави-члена, за умови що вони є 

до розумної міри доступними для оператора; (c) «найкращий» означає 

найдієвіший з точки зору досягнення високого загального рівня захисту 

довкілля в цілому; <…> . 

ДПВ, 

3(13) 

«Рівні викидів, пов’язані з найкращими доступними техніками» означає 

діапазон рівнів викидів, отриманий за нормальних умов експлуатації 

з використанням найкращої доступної техніки чи поєднання найкращих 

доступних технік, як описано у висновках щодо НДТ, виражений як 

середнє значення за певний період часу, за визначених референтних 

умов; <…> .  

ДСЯД, 

ст. 4 

Зони змішування, прилеглі до точок скиду. Концентрації однієї або 

декількох речовин, перелічених у частині А Додатку I (пріоритетні 

речовини та деякі інші забрудники), можуть перевищувати відповідні 

СЯД в таких зонах змішування, якщо вони не впливають на 

відповідність решти масиву поверхневої води цим стандартам. 

(Переклад наувкового керівника даної НДР.) 

ДНРВ, 

ст. 5 

Розрідження (розбавлення). «В разі розрідження, граничні значення 

скидів, встановлені директивами, що зазначаються в Додатку IX до 

Директиви 2000/60/ЄС змінюються пропорційно до коефіцієнту 

розрідження». 
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4.4.1.2 Проєкт імплементації принципів європейського правового 

регулювання скидання речовин у ВКУ. 

 

Нижче викладається погляд наукового керівника даної НДР, викладений 

у формі законопроєкту, на зміни, які треба здійснити у водному законодавстві 

України, задля імплементації принципів європейського еколого-правового 

регулювання скидання ЗР шляхом прийняття рішень щодо внесення 

відповідних змін у ВКУ. 

 

Імплементацію пропонується здійснити за допомогою прийняття проєкту 

Закону України «Про внесення змін до законодавства щодо регулювання 

скидання забруднюючих речовин у поверхневі води з точкових джерел у 

відповідності до європейських принципів». 

 

Проєкт імплементації має включати наведені нижче зміни до Розділу ІІ 

ВКУ, які виділено напівжирним шрифтом. Імплементація у цей розділ вимагає 

найбільшої кількості змін. 

 

Зміни до Розділу ІІ Державне управління і контроль у галузі 

використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, Глава 5 Контроль 

за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів. 

 

Виходячи зі встановленого у ВРД поділу хімічних речовин та 

принципової спрямованостя європейської оцінки хімічного стану лише на 

частину такого поділу, а саме: на пріоритетні (та деякі інші) речовини, слід 

змінити текст ч. 3 ст. 211 наступним чинном: 

«Стаття 211. Екологічний та хімічний стани масиву поверхневих вод, 

екологічний потенціал штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод 

< …> 
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Хімічний стан масиву поверхневих вод визначається за окремими 

групами пріоритетних та деяких інших забруднюючих речовин і на основі 

екологічного нормативу якості води класифікується як "добрий" або 

"недосягнення доброго". 

< …> ». 

 

Змінити назву Глави 8 наступним чином: 

«Глава 8. Нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення 

водних ресурсів, регулювання скидання речовин» 

 

Викласти зміст ч. 1 статті 35 зі змінами наступним чином: 

«Стаття 35. Нормативи в галузі використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів 

1) нормативи екологічної безпеки водокористування; 

2) стандарти якості довкілля; 

3) екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних 

вод; 

4) нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин; 

5) рівні скидання, пов’язані з найкращими доступними техніками; 

6) галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у 

водні об'єкти; 

7) технологічні нормативи використання води». 

 

Включити додаткову статтю 361: 

«Стаття 361. Стандарти якості довкілля 

Для оцінки хімічного стану масивів вод використовуються стандарти 

якості довкілля пріоритетних, специфічних та деяких інших 

забруднюючих речовин. Стандарти якості довкілля встановлюють 



124 

 

максимальні допустимі концентрації та/або середньорічні концентрації 

забруднюючих речовин. 

Стандарт якості довкілля повинен дотримуватися на межі 

встановленої для певного скиду забруднюючих речовин зони змішування. 

Стандарти якості довкілля пріоритетних, специфічних та деяких 

інших речовин розробляються і затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища». 

 

Вкючити додаткову статтю 371 наступного змісту: 

«Стаття 371. Рівні скидання, пов’язані з найкращими доступними 

техніками 

Скидання у поверхневі води забруднюючих речовин з промисловими, 

міськими, сільськогосподарськими зворотними водами регулюється на 

основі комбінованого підходу, який використовує регулювання 

забруднення шляхом встановлення граничних значень скидання і 

стандартів якості довкілля. 

Для скидів у поверхневі води забруднюючих речовин визначаються 

та здійснюються методи скидання забруднюючих речовин, засновані на 

найкращих доступних техніках або на відповідних граничних значеннях 

скидання. 

Перелік видів джерел зворотних вод, скидання забруднюючих 

речовин з яких регулюється не на основі комбінованого підходу, порядок 

визначення та впровадження найкращих доступних технік та відповідні 

граничні значення скидання забруднюючих речовин встановлюються 

Кабінетом Міністрів України». 

 

Внести наступні зміни у статтю 38: 
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«Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин 

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин 

встановлюються з метою дотримання стандартів якості довкілля та 

поетапного досягнення екологічного нормативу якості води. 

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин 

визначаються у відповідності до рівнів скидання, пов’язаних з 

найкращими доступними техніками, або за умови дотримання стандартів 

якості довкілля. 

Якщо стандарт якості довкілля або поетапне досягнення 

екологічного нормативу якості води вимагають більш жорстких обмежень 

ніж зазначені у ст. 371, то методи регулювання скидів можуть бути посилені 

на вимогу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

розвитку водного господарства. 

Порядок розробки нормативів гранично допустимого скидання та 

переліки забруднюючих речовин, що нормуються, встановлюються Кабінетом 

Міністрів України». 

 

Включити статтю 381 наступного змісту: 

«Стаття 381. Особливості регулювання скидання пріоритетних 

речовин, для яких встановлено стандарти якості довкілля 

Якщо для пріоритетних забруднюючих речовин дотримання 

встановлених стандартів якості довкілля не може здійснюватися 

економічно вигідними та доступними методами регулювання, то за 

комбінованим підходом, зазначеним у ст. 371, для регулювання 

дозволяється використовувати безпосередньо прилеглу до скиду зону 

змішування у масиві приймальної поверхневої води при умові 

неперевищення концентраціями забруднюючих речовин речовин 

відповідних стандартів якості довкілля поза такою зоною змішування.  



126 

 

Дозвіл на використання зони змішування надається та її 

характеристики зазначаються у складі документації спеціального 

водокористування. 

Встановлення зони змішування зворотної та поверхневої води 

здійснюється у порядку, а методичне забезпечення для визначення її 

характеристик розробляється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища». 

 

Включити статтю 382 наступного змісту: 

«Стаття 382. Регулювання скидання специфічних забруднюючих 

речовин 

Для районів річкових басейнів, наведених у ч. 2 ст. 131, визначаються 

специфічні забруднюючи речовини. Критерії визначення та переліки 

специфічних забруднюючих речовин розробляються та затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

Регулювання скидання специфічних речовин здійснюється шляхом 

розроблення та встановлення зазначених у ст. 38 нормативів гранично 

допустимого скидання забруднюючих речовин». 

 

Змініти статтю 41 наступним чином: 

«Стаття 41. Регулювання скидання у водні об'єкти речовин, для яких не 

встановлено нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення 

водних ресурсів 

Скидання у водні об'єкти речовин, для яких не встановлено нормативи 

екологічної безпеки водокористування, стандарти якості довкілля та 

нормативи гранично допустимого скидання, забороняється. 
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Скидання таких речовин у виняткових випадках може бути дозволено 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в 

галузях рибного господарства та рибної промисловості, за умови, що протягом 

встановленого ними періоду ці нормативи будуть розроблені та затверджені. 

Замовниками на розробку нормативів екологічної безпеки 

водокористування, стандартів якості довкілля та нормативів гранично 

допустимого скидання цих речовин є водокористувачі, які планують або 

здійснюють їх скидання». 

 

Також пропонуються невелика кількість змін до Розділу ІІІ ВКУ. 

 

– Розділ Ш. Водокористування 

Глава 10. Види і порядок водокористування; 

Включити наступні зміни у частину 6 статті 49: 

«Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або 

фізична особа, фізична особа – підприємець звертається до органів, зазначених 

у частині другій цієї статті, із заявою, до якої додаються: 

< … > 

опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод; 

клопотання про потребу у призначенні зони змішування, її опис, 

характеристики, схему та метод визначення, розрахункове обгрунтування 

та заходи щодо обмеження часу існування та протяжності цієї зони (при 

необхідності); 

нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин 

у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) 

окремо та поділенням на пріоритетні та специфічні речовини); 
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< … > ». 

 

Глава 14. Умови скидання зворотних вод у водні об’єкти; 

Внести наступні зміни у статтю 70: 

«Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти 

Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за умови 

наявності нормативів гранично допустимих концентрацій, стандартів якості 

довкілля та встановлених нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин. 

Водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання 

скиданню стічних вод чи його припинення, якщо вони: 

… 

4) містять речовини, щодо яких не встановлено стандарти якості 

довкілля та гранично допустимі концентрації; 

< … >  

7) призводять до підвищення температури води водного об'єкта більш ніж 

на 3 градуси за Цельсієм поза зоною змішування нагрітої та приймальної 

води порівняно з її природною температурою в літній період; 

< … > ». 

 

Включити наведені нижче зміни у ч. 2 статті 72. 

«Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і рудникових вод у водні 

об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до 

підземних горизонтів 

Підприємства, установи і організації, які відкачують шахтні, кар'єрні та 

рудникові води для запобігання затоплення шахт, кар'єрів та рудників під час 

видобування корисних копалин, зобов'язані впроваджувати найкращі доступні 

техніки, що забезпечують зниження рівня їх мінералізації перед скиданням у 

водні об'єкти, а підприємства, установи та організації, що добувають нафту і 
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газ, повертають супутньо-пластові води нафтогазових родовищ до підземних 

горизонтів. Перелік найкращих доступних технік для зниження рівня 

мінералізації шахтних, кар'єрних та рудникових вод затверджується 

Кабінетом Міністрів України». 

 

Деякої зміни також вимагає Розділ ІV ВКУ: 

 

– Розділ ІV. Охорона вод 

Глава 20. Охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання; 

Включити наступні зміни у частину 2 статті 96: 

«Стаття 96. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції 

і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на 

стан вод 

Під час розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення 

в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, а також під час впровадження 

нових технологічних процесів повинно забезпечуватися раціональне 

використання вод. При цьому передбачаються найкращі доступні техніки, які 

забезпечують охорону вод від забруднення, засмічення і вичерпання, 

попередження їх шкідливої дії, охорону земель від засолення, підтоплення або 

переосушення, а також сприяють збереженню природних умов і ландшафтів як 

безпосередньо в зоні їх розміщення, так і на водозбірній площі водних 

об'єктів». 

 

4.4.2 Перелік підзаконних актів, які треба прийняти у зв’язку зі змінами у 

Водному кодексі України, спрямованими на імплементацію регулювання 

скидання забруднюючих речовин у відповідності до законодавства ЄС 
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1. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України 

1.1. Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання та 

переліки забруднюючих речовин, що нормуються (або зміни до існуючого 

акту). 

1.2. Перелік джерел зворотних вод, скидання забруднюючих речовин з 

яких не регулюється на основі комбінованого підходу, порядок визначення та 

впровадження найкращих доступних технік та відповідні граничні значення 

скидання забруднюючих речовин. 

1.3. Перелік найкращих доступних технік для зниження рівня 

мінералізації шахтних, кар'єрних та рудникових вод. 

 

2. Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища 

2.1. Порядок розроблення та затвердження стандартів якості довкілля 

пріоритетних, специфічних та деяких інших речовин, що скидаються у 

поверхневі водні об’єкти. 

2.2. Порядок встановлення зон змішування зворотної та поверхневої води, 

методичне забезпечення для визначення характеристик зон змішування. 

2.3. Критерії визначення та переліки специфічних забруднюючих 

речовин, що скидаються у річкових басейнах України. 

2.4. Про вимоги до дозволу на спеціальне водокористування у зв’зку із 

встановленням зон змішування зворотної та поверхневої води (або зміни до 

існуючого акту). 
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3. Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства 

3.1. Про вимогу до посилення методів регулювання скидів забруднюючих 

речовин. 

3.2. Вимоги до клопотання про потребу у призначенні зони змішування 

зворотної та поверхневої води, її опису, характеристик, схеми та методу 

визначення, про розрахункове обгрунтування та заходи щодо обмеження такої 

зони. 

 

3.4.3 Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін 

до законодавства щодо регулювання скидання забруднюючих речовин у 

поверхневі води з точкових джерел у відповідності до європейських принципів» 

 

Текстуальне порівняння чинних на даний час версій ЗУПОНПС та ВКУ, 

їх відповідних частин із включенням запропонованих для імплементації змін, 

виконано і зведено у табл. 4.3. 
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Таблиця 4.3 – Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін у законодавство щодо 

регулювання скидання забруднюючих речовин у поверхневі води з точкових джерел у відповідності до 

європейських принципів» 

№ з/п Текст законів України в існуючому вигляді Текст законів України із запропонованими змінами 

(виділені жирним шрифтом) 

1 2 3 

 Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» 

(у редакції від 01.01.2021, підстава № 377-ІХ) 

Проєкти змін до закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» 

1 Стаття 33. Екологічні нормативи 

Екологічні нормативи встановлюють гранично 

допустимі викиди та скиди у навколишнє природне 

середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні 

допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та 

біологічних факторів. 

Законодавством України можуть 

встановлюватися нормативи використання природних 

ресурсів та інші екологічні нормативи. 

Екологічні нормативи повинні встановлюватися з 

урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-

протиепідемічних правил і норм, гігієнічних 

нормативів. 

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. 

< … > 

До ст. 33 додається нова ч. 1, існуюча ч 1 вважається ч. 2 і 

змінюється її текст: 

Стаття 33. Екологічні нормативи 

Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі 

викиди та скиди у навколишнє природне середовище 

забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого 

впливу на нього фізичних, хімічних та біологічних факторів, 

включаючи стандарти якості довкілля для забруднюючих 

речовин. 

Законодавством України можуть встановлюватися 

нормативи використання природних ресурсів та інші екологічні 

нормативи. 

Екологічні нормативи повинні встановлюватися з 

урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-

протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів. 

Нормативи гранично допустимих концентрацій 

забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі 

та рівні шкідливих фізичних, хімічних та біологічних впливів на 

нього, включаючи стандарти якості довкілля для 

забруднюючих речовин, є єдиними для всієї території України. 

< … > 

 Водний кодекс України 

(у редакції від 17.03.2021, підстава № 1259-ІХ) 
Проєкти змін до Водного кодексу України 
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1 Стаття 1. Визначення основних термінів 

У цьому Кодексі вживаються такі терміни: 

акваторія морського порту (портова акваторія) - 

визначена межами частина водного об'єкта (об'єктів), 

крім суднового ходу, призначена для безпечного 

підходу, маневрування, стоянки і відходу суден; 

басейн водозбірний - частина земної поверхні і 

товщі грунтів, з яких відбувається стік води у водотік 

або водойму; 

басейновий принцип управління - комплексне 

(інтегроване) управління водними ресурсами в межах 

району річкового басейну; 

б'єф - ділянка річки, що розташована вище або 

нижче водопідпірної споруди (греблі); 

болото - надмірно зволожена земельна ділянка із 

застояним водним режимом і специфічним рослинним 

покривом; 

використання води - процес вилучення води для 

використання у виробництві з метою отримання 

продукції та для господарсько-питних потреб 

населення, а також без її вилучення для потреб 

гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного 

транспорту та інших потреб; 

вода дренажна - вода, яка профільтрувалася з 

певної території та відводиться за допомогою 

дренажної системи з метою пониження рівня 

грунтових вод; 

вода зворотна - вода, що повертається за 

допомогою технічних споруд і засобів з господарської 

ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді 

стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води; 

вода лляльна (підсланева) - вода з домішками 

(переважно нафтопродуктів), зібрана в колодязях - 

ллялах машинних відділень судна; 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

У цьому Кодексі вживаються такі терміни: 

акваторія морського порту (портова акваторія) - визначена 

межами частина водного об'єкта (об'єктів), крім суднового ходу, 

призначена для безпечного підходу, маневрування, стоянки і 

відходу суден; 

басейн водозбірний - частина земної поверхні і товщі 

грунтів, з яких відбувається стік води у водотік або водойму; 

басейновий принцип управління - комплексне (інтегроване) 

управління водними ресурсами в межах району річкового басейну; 

б'єф - ділянка річки, що розташована вище або нижче 

водопідпірної споруди (греблі); 

болото - надмірно зволожена земельна ділянка із застояним 

водним режимом і специфічним рослинним покривом; 

використання води - процес вилучення води для 

використання у виробництві з метою отримання продукції та для 

господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення 

для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного 

транспорту та інших потреб; 

вода дренажна - вода, яка профільтрувалася з певної 

території та відводиться за допомогою дренажної системи з метою 

пониження рівня грунтових вод; 

вода зворотна - вода, що повертається за допомогою 

технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води 

в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи 

дренажної води; 

вода лляльна (підсланева) - вода з домішками (переважно 

нафтопродуктів), зібрана в колодязях - ллялах машинних відділень 

судна; 

вода стічна - вода, що утворилася в процесі господарсько-

побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і 

дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій 

вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів; 

вода супутньо-пластова - вода, що піднімається на поверхню 
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вода стічна - вода, що утворилася в процесі 

господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім 

шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена 

з забудованої території, на якій вона утворилася 

внаслідок випадання атмосферних опадів; 

вода супутньо-пластова - вода, що піднімається 

на поверхню разом з нафтою і газом під час їх 

видобування; 

води - усі води (поверхневі, підземні, морські), 

що входять до складу природних ланок кругообігу 

води; 

води підземні - води, що знаходяться нижче рівня 

земної поверхні в товщах гірських порід верхньої 

частини земної кори в усіх фізичних станах; 

води поверхневі - води різних водних об'єктів, що 

знаходяться на земній поверхні; 

водний об'єкт - природний або створений штучно 

елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, 

лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, 

канал, а також водоносний горизонт); 

водні ресурси - обсяги поверхневих, підземних і 

морських вод відповідної території; 

водність - характеристика величини річкового 

стоку за певний проміжок часу відносно його середньої 

багаторічної величини; 

водогосподарська ділянка - частина річкового 

басейну, для якої розробляються водогосподарські 

баланси, встановлюються ліміти забору води із водного 

об’єкта та інші параметри використання водного 

об’єкта (водокористування); 

водогосподарське районування - розподіл 

гідрографічних одиниць на водогосподарські ділянки, 

який здійснюється для розроблення водогосподарських 

балансів; 

разом з нафтою і газом під час їх видобування; 

води - усі води (поверхневі, підземні, морські), що входять 

до складу природних ланок кругообігу води; 

води підземні - води, що знаходяться нижче рівня земної 

поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в 

усіх фізичних станах; 

води поверхневі - води різних водних об'єктів, що 

знаходяться на земній поверхні; 

водний об'єкт - природний або створений штучно елемент 

довкілля, в якому зосереджуються води (море, лиман, річка, 

струмок, озеро, водосховище, ставок, канал, а також водоносний 

горизонт); 

водні ресурси - обсяги поверхневих, підземних і морських 

вод відповідної території; 

водність - характеристика величини річкового стоку за 

певний проміжок часу відносно його середньої багаторічної 

величини; 

водогосподарська ділянка - частина річкового басейну, для 

якої розробляються водогосподарські баланси, встановлюються 

ліміти забору води із водного об’єкта та інші параметри 

використання водного об’єкта (водокористування); 

водогосподарське районування - розподіл гідрографічних 

одиниць на водогосподарські ділянки, який здійснюється для 

розроблення водогосподарських балансів; 

водогосподарський баланс - співвідношення між наявними 

для використання водними ресурсами на певній території і 

потребами в них у межах певного регіону за певний проміжок 

часу; 

водогосподарські системи - комплекс пов’язаних між собою 

водних об’єктів та гідротехнічних споруд, призначених для 

управління водними ресурсами; 

водозабір - споруда або пристрій для забору води з водного 

об'єкта; 

водойма - безстічний або із сповільненим стоком 
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водогосподарський баланс - співвідношення між 

наявними для використання водними ресурсами на 

певній території і потребами в них у межах певного 

регіону за певний проміжок часу; 

водогосподарські системи - комплекс пов’язаних 

між собою водних об’єктів та гідротехнічних споруд, 

призначених для управління водними ресурсами; 

водозабір - споруда або пристрій для забору води 

з водного об'єкта; 

водойма - безстічний або із сповільненим стоком 

поверхневий водний об'єкт; 

водокористування - використання вод (водних 

об'єктів) для задоволення потреб населення, 

промисловості, сільського господарства, транспорту та 

інших галузей господарства, включаючи право на забір 

води, скидання стічних вод та інші види використання 

вод (водних об'єктів); 

водоносний горизонт - однорідна пластова товща 

гірських порід, де постійно знаходяться води; 

водосховище - штучна водойма місткістю більше 

1 млн. кубічних метрів, збудована для створення запасу 

води та регулювання її стоку; 

водосховище комплексного призначення - 

водосховище, яке відповідно до паспорта 

використовується для двох і більше цілей (крім 

рекреаційних); 

гідрографічне районування - поділ території 

України на гідрографічні одиниці, який здійснюється 

для розроблення та впровадження планів управління 

річковими басейнами; 

гідротехнічні споруди морських портів 

(гідротехнічні споруди) - інженерно-технічні споруди 

(портова акваторія, причали, пірси, інші види 

причальних споруд, моли, дамби, хвилеломи, інші 

поверхневий водний об'єкт; 

водокористування - використання вод (водних об'єктів) для 

задоволення потреб населення, промисловості, сільського 

господарства, транспорту та інших галузей господарства, 

включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види 

використання вод (водних об'єктів); 

водоносний горизонт - однорідна пластова товща гірських 

порід, де постійно знаходяться води; 

водосховище - штучна водойма місткістю більше 1 млн. 

кубічних метрів, збудована для створення запасу води та 

регулювання її стоку; 

водосховище комплексного призначення - водосховище, яке 

відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей 

(крім рекреаційних); 

гідрографічне районування - поділ території України на 

гідрографічні одиниці, який здійснюється для розроблення та 

впровадження планів управління річковими басейнами; 

гідротехнічні споруди морських портів (гідротехнічні 

споруди) - інженерно-технічні споруди (портова акваторія, 

причали, пірси, інші види причальних споруд, моли, дамби, 

хвилеломи, інші берегозахисні споруди, підводні споруди 

штучного та природного походження, у тому числі канали, 

операційні акваторії причалів, якірні стоянки), розташовані в 

межах території та акваторії морського порту і призначені для 

забезпечення безпеки мореплавства, маневрування та стоянки 

суден; 

гранично допустима концентрація (гдк) речовини у воді - 

встановлений рівень концентрації речовини у воді, вище якого 

вода вважається непридатною для конкретних цілей 

водокористування; 

гранично допустимий скид (гдс) речовини - маса речовини у 

зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за 

встановленим режимом даного пункту водного об'єкта за одиницю 

часу; 
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берегозахисні споруди, підводні споруди штучного та 

природного походження, у тому числі канали, 

операційні акваторії причалів, якірні стоянки), 

розташовані в межах території та акваторії морського 

порту і призначені для забезпечення безпеки 

мореплавства, маневрування та стоянки суден; 

гранично допустима концентрація (гдк) речовини 

у воді - встановлений рівень концентрації речовини у 

воді, вище якого вода вважається непридатною для 

конкретних цілей водокористування; 

гранично допустимий скид (гдс) речовини - маса 

речовини у зворотній воді, що є максимально 

допустимою для відведення за встановленим режимом 

даного пункту водного об'єкта за одиницю часу; 

евтрофікація - збільшення вмісту біогенних 

речовин у водоймі, що викликає бурхливе 

розмноження водоростей, зменшення прозорості води і 

вмісту розчиненого кисню у глибинних шарах 

внаслідок розкладу органічної речовини мертвих 

рослин і тварин, а також масову загибель донних 

організмів; 

екологічна витрата - мінімальна розрахункова 

витрата води, що скидається з водосховища (ставка) до 

річки відповідно до встановлених для цих водосховищ 

(ставків) режимів роботи з урахуванням прогнозу 

водності та екологічних вимог; 

екологічний стан масиву поверхневих вод - 

інтегрований показник якості масиву поверхневих вод, 

що визначається за біологічними, 

гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними 

показниками; 

забір води - вилучення води з водного об'єкта для 

використання за допомогою технічних пристроїв або 

без них; 

евтрофікація - збільшення вмісту біогенних речовин у 

водоймі, що викликає бурхливе розмноження водоростей, 

зменшення прозорості води і вмісту розчиненого кисню у 

глибинних шарах внаслідок розкладу органічної речовини 

мертвих рослин і тварин, а також масову загибель донних 

організмів; 

екологічна витрата - мінімальна розрахункова витрата води, 

що скидається з водосховища (ставка) до річки відповідно до 

встановлених для цих водосховищ (ставків) режимів роботи з 

урахуванням прогнозу водності та екологічних вимог; 

екологічний стан масиву поверхневих вод - інтегрований 

показник якості масиву поверхневих вод, що визначається за 

біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-

хімічними показниками; 

забір води - вилучення води з водного об'єкта для 

використання за допомогою технічних пристроїв або без них; 

забруднення – пряме або непряме внесення в результаті 

людської діяльності речовин або тепла у повітря, воду або 

землю, яке може бути небезпечним для здоров’я людини, 

якості водних екосистем або безпосередньо залежних від них 

наземних екосистем, і яке в результаті призводить до псування 

матеріальної власноті або до погіршення чи ушкодження 

корисних властивостей довкілля та іншого законного 

користування ним; 

забруднююча речовина – будь-яка речовина, яка може 

викликати забруднення; 

замкнений водний об'єкт - природна або штучно створена 

водойма, не зв'язана з іншими водними об'єктами (крім 

водоносних горизонтів); 

заплавні землі - прибережна територія, що може бути 

затоплена чи підтоплена під час повені (паводка); 

засмічення вод - привнесення у водні об'єкти сторонніх 

предметів і матеріалів, що шкідливо впливають на стан вод; 

засоби регулювання викидів (скидів) – засоби 
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забруднення вод - надходження до водних 

об'єктів забруднюючих речовин; 

забруднююча речовина - речовина, яка 

привноситься у водний об'єкт в результаті 

господарської діяльності людини; 

замкнений водний об'єкт - природна або штучно 

створена водойма, не зв'язана з іншими водними 

об'єктами (крім водоносних горизонтів); 

заплавні землі - прибережна територія, що може 

бути затоплена чи підтоплена під час повені (паводка); 

засмічення вод - привнесення у водні об'єкти 

сторонніх предметів і матеріалів, що шкідливо 

впливають на стан вод; 

зона санітарної охорони - територія і акваторія, де 

запроваджується особливий санітарно-

епідеміологічний режим з метою запобігання 

погіршення якості води джерел централізованого 

господарсько-питного водопостачання, а також з 

метою забезпечення охорони водопровідних споруд; 

істотно змінений масив поверхневих вод - 

поверхневий водний об’єкт або його частина, природні 

характеристики якого зазнали істотних змін у 

результаті діяльності людини; 

кількісний стан масиву підземних вод - показник 

впливу забору води на масив підземних вод; 

лиман - затоплена водами моря пригирлова 

частина річкової долини або балки; 

ліміт використання води - граничний обсяг 

використання води, який встановлюється дозволом на 

спеціальне водокористування; 

ліміт забору води - граничний обсяг забору води з 

водних об'єктів, який встановлюється в дозволі на 

спеціальне водокористування; 

ліміт скиду забруднюючих речовин - граничний 

регулювання, які вимагають конкретного обмеження викидів 

(скидів), наприклад, граничного значення викиду (скиду), або 

встановлення обмежень чи умов на впливи, характер або інші 

характеристики викиду (скиду), або умови функціонування, 

які викликають викиди (скиди); 

зона змішування – безперевна частина масиву 

поверхневої води, прилегла до скиду зворотної води, яка 

встановлюється для забезпечення дотримання стандарту 

якості довкілля у кінцевій межі; 

зона санітарної охорони - територія і акваторія, де 

запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з 

метою запобігання погіршення якості води джерел 

централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з 

метою забезпечення охорони водопровідних споруд; 

істотно змінений масив поверхневих вод - поверхневий 

водний об’єкт або його частина, природні характеристики якого 

зазнали істотних змін у результаті діяльності людини; 

кількісний стан масиву підземних вод - показник впливу 

забору води на масив підземних вод; 

комбінований підхід – регулювання скидів і викидів у 

поверхневі води, яке використовує регулювання забруднення 

біля його джерела і стандартів якості довкілля; 

лиман - затоплена водами моря пригирлова частина річкової 

долини або балки; 

ліміт використання води - граничний обсяг використання 

води, який встановлюється дозволом на спеціальне 

водокористування; 

ліміт забору води - граничний обсяг забору води з водних 

об'єктів, який встановлюється в дозволі на спеціальне 

водокористування; 

ліміт скиду забруднюючих речовин - граничний обсяг скиду 

забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти, який 

встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування; 

маловоддя - період (фаза) гідрологічного режиму водного 
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обсяг скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні 

об'єкти, який встановлюється в дозволі на спеціальне 

водокористування; 

маловоддя - період (фаза) гідрологічного режиму 

водного об'єкта, при якому спостерігається зменшення 

його водності, внаслідок чого погіршуються умови 

забезпечення потреб у водних ресурсах; 

масив поверхневих вод - поверхневий водний 

об’єкт або його частина; 

масив підземних вод - підземний водний об’єкт 

або його частина; 

межень (меженний період) - період річного 

циклу, протягом якого спостерігається низька водність; 

моніторинг вод - система спостережень, 

збирання, обробки, збереження та аналізу інформації 

про стан водних об'єктів, прогнозування його змін та 

розробки науково обгрунтованих рекомендацій для 

прийняття відповідних рішень; 

озеро - природна западина суші, заповнена 

прісними або солоними водами; 

перерозподіл водних ресурсів - подача 

(перекачування) води з одного річкового басейну в 

інший або в межах одного річкового басейну для 

забезпечення потреб у водних ресурсах 

водокористувачів маловодних регіонів; 

перехідні води - поверхневі води у межах 

гирлової ділянки річки, а також лиманів, де 

відбувається змішування прісних та солоних вод; 

план управління річковим басейном - документ, 

що містить аналіз стану та комплекс заходів для 

досягнення цілей, визначених для кожного району 

річкового басейну у встановлені строки; 

план управління ризиками затоплення - документ, 

що містить аналіз попередніх затоплень та комплекс 

об'єкта, при якому спостерігається зменшення його водності, 

внаслідок чого погіршуються умови забезпечення потреб у водних 

ресурсах; 

масив поверхневих вод - поверхневий водний об’єкт або 

його частина; 

масив підземних вод - підземний водний об’єкт або його 

частина; 

межень (меженний період) - період річного циклу, протягом 

якого спостерігається низька водність; 

моніторинг вод - система спостережень, збирання, обробки, 

збереження та аналізу інформації про стан водних об'єктів, 

прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих 

рекомендацій для прийняття відповідних рішень; 

найкращі доступні техніки - найдієвіший та 

найсучасніший етап у розвитку видів діяльності та методів їх 

провадження, що свідчить про практичність окремих технік 

як бази для дотримання значень гранично допустимих 

викидів (скидів) та інших умов дозволів; 
розроблених для запобігання викидам та впливу на довкілля 

в цілому та, якщо це неможливо на практиці, зменшенню їх: 

небезпечні речовини - речовини або групи речовин, що є 

токсичними, стійкими і такими, що мають схильність до 

накопичення у біологічних об'єктах, а також інші  речовини 

або групи речовин, що викликають такий самий рівень 

занепокоєння; 

озеро - природна западина суші, заповнена прісними або 

солоними водами; 

перерозподіл водних ресурсів - подача (перекачування) води 

з одного річкового басейну в інший або в межах одного річкового 

басейну для забезпечення потреб у водних ресурсах 

водокористувачів маловодних регіонів; 

перехідні води - поверхневі води у межах гирлової ділянки 

річки, а також лиманів, де відбувається змішування прісних та 

солоних вод; 
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заходів, спрямованих на запобігання, захист, 

підготовку, прогнозування і систему раннього 

попередження для окремих територій у межах району 

річкового басейну; 

пляжна зона - прилегла до урізу води частина 

прибережної захисної смуги уздовж морів, навколо 

морських заток і лиманів з режимом обмеженої 

господарської діяльності; 

прибережна захисна смуга - частина 

водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, 

моря, навколо водойм, на якій встановлено більш 

суворий режим господарської діяльності, ніж на решті 

території водоохоронної зони; 

прибережні води - води між береговою лінією та 

лінією у територіальному морі на відстані однієї 

морської милі від вихідної лінії, що використовується 

для визначення ширини територіального моря; 

район річкового басейну - головна одиниця 

управління у галузі використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів, що складається з 

річкового басейну (сусідніх річкових басейнів) та 

пов’язаних з ними прибережних і підземних вод; 

рибництво - штучне розведення і відтворення 

риби та інших водних живих ресурсів; 

рибогосподарський водний об'єкт - водний об'єкт 

(його частина), що використовується для 

рибогосподарських цілей; 

річковий басейн (водозбір) - частина земної 

поверхні і товщі ґрунтів, стік води з якої послідовно 

через пов’язані водойми і водотоки здійснюється в 

море, лиман або озеро; 

ставок - штучно створена водойма місткістю не 

більше 1 млн. кубічних метрів; 

суббасейн - частина річкового басейну, стік води 

план управління річковим басейном - документ, що містить 

аналіз стану та комплекс заходів для досягнення цілей, визначених 

для кожного району річкового басейну у встановлені строки; 

план управління ризиками затоплення - документ, що 

містить аналіз попередніх затоплень та комплекс заходів, 

спрямованих на запобігання, захист, підготовку, прогнозування і 

систему раннього попередження для окремих територій у межах 

району річкового басейну; 

пляжна зона - прилегла до урізу води частина прибережної 

захисної смуги уздовж морів, навколо морських заток і лиманів з 

режимом обмеженої господарської діяльності; 

пріоритетні речовини - речовини, обрані серед тих, які 

створюють значний ризик для водного вередовища або через 

нього та визначені у спеціальному переліку, серед яких є 

пріоритетні небезпечні речовини; 

прибережна захисна смуга - частина водоохоронної зони 

відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій 

встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж 

на решті території водоохоронної зони; 

прибережні води - води між береговою лінією та лінією у 

територіальному морі на відстані однієї морської милі від вихідної 

лінії, що використовується для визначення ширини 

територіального моря; 

район річкового басейну - головна одиниця управління у 

галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, 

що складається з річкового басейну (сусідніх річкових басейнів) та 

пов’язаних з ними прибережних і підземних вод; 

рівні викидів, пов’язані з найкращими доступними 

техніками - діапазон рівнів викидів, отриманий за нормальних 

умов експлуатації з використанням найкращої доступної 

техніки чи поєднання найкращих доступних технік, 

виражений як середнє значення за певний період часу, за 

визначених референтних умов; 

рибництво - штучне розведення і відтворення риби та інших 



140 

 

з якої через пов’язані водойми і водотоки здійснюється 

до головної річки басейну або водогосподарської 

ділянки нижче за течією; 

схема використання і охорони води та 

відтворення водних ресурсів - передпроектний 

документ, що визначає основні водогосподарські та 

інші заходи, які підлягають здійсненню для 

задоволення перспективних потреб у воді населення і 

галузей економіки, а також для охорони вод або 

запобігання їх шкідливим діям; 

технологічна водойма - штучно створена водойма 

спеціального технологічного призначення, що 

визначається технічним проектом та/або паспортом, 

яка наповнюється штучно за допомогою 

гідротехнічних споруд і пристроїв; 

уріз води - межа води на березі водного об'єкта 

(берегова лінія); 

хімічний стан масиву поверхневих вод - показник 

якості масиву поверхневих вод, який визначається за 

окремими групами забруднюючих речовин; 

хімічний стан масиву підземних вод - показник 

якості масиву підземних вод, який визначається за 

окремими групами забруднюючих речовин; 

штучний масив поверхневих вод - поверхневий 

водний об’єкт або його частина, створені в результаті 

діяльності людини; 

якість води - характеристика складу і 

властивостей води, яка визначає її придатність для 

конкретних цілей використання. 

водних живих ресурсів; 

рибогосподарський водний об'єкт - водний об'єкт (його 

частина), що використовується для рибогосподарських цілей; 

річковий басейн (водозбір) - частина земної поверхні і товщі 

ґрунтів, стік води з якої послідовно через пов’язані водойми і 

водотоки здійснюється в море, лиман або озеро; 

ставок - штучно створена водойма місткістю не більше 1 

млн. кубічних метрів; 

специфічні речовини-забрудники - усі пріоритетні 

речовини, визначені як такі, що скидаються у водний об’єкт, 

та інші речовини, визначені як такі, що скидаються у водний 

об’єкт у значній кількості; 

специфічні несинтетичні речовини-забрудники - 

пріоритетні речовини, які зустрічаються в природі і визначені 

як такі, що скидаються у водний об’єкт, а також інші природні 

речовини, визначені як такі, що скидаються у масив води у 

значній кількості; 

специфічні синтетичні речовини-забрудники - 

пріоритетні речовини, які зустрічаються в природі і визначені 

як такі, що скидаються у водний об’єкт, а також інші природні 

речовини, визначені як такі, що скидаються у масив води у 

значній кількості; 

стандарт якості довкілля - концентрація окремого 

забруднювача або групи забруднювачів у воді, осадах чи біоті, 

що не мають перевищуватися з метою захисту здоров'я 

людини і довкілля; 

суббасейн - частина річкового басейну, стік води з якої через 

пов’язані водойми і водотоки здійснюється до головної річки 

басейну або водогосподарської ділянки нижче за течією; 

схема використання і охорони води та відтворення водних 

ресурсів - передпроектний документ, що визначає основні 

водогосподарські та інші заходи, які підлягають здійсненню для 

задоволення перспективних потреб у воді населення і галузей 

економіки, а також для охорони вод або запобігання їх шкідливим 
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діям; 

технологічна водойма - штучно створена водойма 

спеціального технологічного призначення, що визначається 

технічним проектом та/або паспортом, яка наповнюється штучно 

за допомогою гідротехнічних споруд і пристроїв; 

уріз води - межа води на березі водного об'єкта (берегова 

лінія); 

хімічний стан масиву поверхневих вод - показник якості 

масиву поверхневих вод, який визначається за окремими групами 

забруднюючих речовин; 

хімічний стан масиву підземних вод - показник якості 

масиву підземних вод, який визначається за окремими групами 

забруднюючих речовин; 

штучний масив поверхневих вод - поверхневий водний 

об’єкт або його частина, створені в результаті діяльності людини; 

якість води - характеристика складу і властивостей води, яка 

визначає її придатність для конкретних цілей використання. 

2 Стаття 211. Екологічний та хімічний стани масиву 

поверхневих вод, екологічний потенціал штучного або 

істотно зміненого масиву поверхневих вод 

Екологічний стан масиву поверхневих вод 

визначається за біологічними показниками з 

використанням гідроморфологічних, хімічних та 

фізико-хімічних показників і на основі екологічного 

нормативу якості води класифікується як "відмінний", 

"добрий", "задовільний", "поганий" або "дуже 

поганий". 

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 потенціал штучного або істотно 

зміненого масиву поверхневих вод визначається за 

Стаття 211. Екологічний та хімічний стани масиву 

поверхневих вод, екологічний потенціал штучного або істотно 

зміненого масиву поверхневих вод 

Екологічний стан масиву поверхневих вод визначається за 

біологічними показниками з використанням гідроморфологічних, 

хімічних та фізико-хімічних показників і на основі екологічного 

нормативу якості води класифікується як "відмінний", "добрий", 

"задовільний", "поганий" або "дуже поганий". 

Хімічний стан масиву поверхневих вод визначається за 

окремими групами пріоритетних та деяких інших 

забруднюючих речовин і на основі екологічного нормативу якості 

води класифікується як "добрий" або "недосягнення доброго". 

Екологічний потенціал штучного або істотно зміненого 

масиву поверхневих вод визначається за біологічними 

показниками з використанням гідроморфологічних, хімічних та 

фізико-хімічних показників і на основі екологічного нормативу 

якості води класифікується як "добрий", "задовільний", "поганий" 
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біологічними показниками з використанням 

гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних 

показників і на основі екологічного нормативу якості 

води класифікується як "добрий", "задовільний", 

"поганий" або "дуже поганий". 

Методика 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 затверджується центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики 

у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

Перелік забруднюючих речовин для визначення 

хімічного стану масиву поверхневих вод та 

екологічного потенціалу штучного або істотно 

зміненого масиву поверхневих вод затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

або "дуже поганий". 

Методика 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 затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану 

масиву поверхневих вод та екологічного потенціалу штучного або 

істотно зміненого масиву поверхневих вод затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

3 Глава 8. НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ 

І ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ 

Глава 8. НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І 

ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ, 

РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ РЕЧОВИН 

4 Стаття 35. Нормативи в галузі використання і 

охорони вод та відтворення водних ресурсів 

У галузі використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів встановлюються такі 

нормативи: 

1) нормативи екологічної безпеки 

водокористування; 

2) екологічний норматив якості води масивів 

поверхневих та підземних вод; 

Стаття 35. Нормативи в галузі використання і охорони вод 

та відтворення водних ресурсів 

У галузі використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів встановлюються такі нормативи: 

1) нормативи екологічної безпеки водокористування; 

2) стандарти якості довкілля; 

3) екологічний норматив якості води масивів поверхневих 

та підземних вод; 

4) нормативи гранично допустимого скидання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#n14
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-17#n13
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-19#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-17#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-17#n13
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3) нормативи гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин; 

4) галузеві технологічні нормативи утворення 

речовин, що скидаються у водні об'єкти; 

5) технологічні нормативи використання води. 

Законодавством України можуть бути встановлені 

й інші нормативи в галузі використання і охорони вод 

та відтворення водних ресурсів. 

забруднюючих речовин; 

5) рівні скидання, пов’язані з найкращими доступними 

техніками; 

6) галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що 

скидаються у водні об'єкти; 

7) технологічні нормативи використання води. 

Законодавством України можуть бути встановлені й інші 

нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення 

водних ресурсів. 

5  Стаття 361. Стандарти якості довкілля 

Для оцінки хімічного стану масивів вод 

використовуються стандарти якості довкілля пріоритетних, 

специфічних та деяких інших забруднюючих речовин. 

Стандарти якості довкілля встановлюють максимальні 

допустимі концентрації та/або середньорічні концентрації 

забруднюючих речовин. 

Стандарт якості довкілля повинен дотримуватися на 

межі встановленої для певного скиду забруднюючих речовин 

зони змішування. 

Стандарти якості довкілля пріоритетних, специфічних 

та деяких інших речовин розробляються і затверджуються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

6  Стаття 371. Рівні скидання, пов’язані з найкращими 

доступними техніками 

Скидання у поверхневі води забруднюючих речовин з 

промисловими, міськими, сільськогосподарськими 

зворотними водами регулюється на основі комбінованого 

підходу, який використовує регулювання забруднення біля 

джерела шляхом встановлення граничних значень скидання і 

стандартів якості довкілля. 

Для скидів у поверхневі води забруднюючих речовин 

визначаються та здійснюються методи скидання 
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забруднюючих речовин, засновані на найкращих доступних 

техніках або на відповідних граничних значеннях скидання. 

Перелік видів джерел зворотних вод, скидання 

забруднюючих речовин з яких регулюється не на основі 

комбінованого підходу, порядок визначення та впровадження 

найкращих доступних технік та відповідні граничні значення 

емісії забруднюючих речовин встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. 

7 Стаття 38. Нормативи гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин 

Нормативи гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин встановлюються з метою 

поетапного досягнення екологічного нормативу якості 

води. 

Порядок розробки нормативів гранично 

допустимого скидання та перелік забруднюючих 

речовин, що нормуються, встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. 

Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин 

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин встановлюються з метою дотримання стандартів якості 

довкілля та поетапного досягнення екологічного нормативу 

якості води. 

Нормативи гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин визначаються у відповідності до рівнів 

скидання, пов’язаних з найкращими доступними техніками, 

або за умови дотримання стандартів якості довкілля. 

Якщо стандарт якості довкілля або поетапне 

досягнення екологічного нормативу якості води вимагають 

більш жорстких обмежень ніж зазначені у ст. 371, то методи 

регулювання скидів можуть бути посилені на вимогу органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

розвитку водного господарства. 

Порядок розробки нормативів гранично допустимого 

скидання та переліки забруднюючих речовин, що нормуються, 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

8  Стаття 381. Особливості регулювання скидання 

пріоритетних речовин, для яких встановлено стандарти якості 

довкілля 

Якщо для пріоритетних забруднюючих речовин 

дотримання встановлених стандартів якості довкілля не може 

здійснюватися економічно вигідними та доступними методами 

регулювання, то за комбінованим підходом, зазначеним у ст. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF
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371, для регулювання дозволяється використовувати 

безпосередньо прилеглу до скиду зону змішування у масиві 

приймаючої поверхневої води при умові неперевищення 

концентраціями забруднюючих речовин речовин відповідних 

стандартів якості довкілля поза такою зоною змішування. 

Дозвіл на використання зони змішування надається та її 

характеристики зазначаються у складі документації 

спеціального водокористування. 

Встановлення зони змішування зворотної та 

поверхневої води здійснюється у порядку, а методичне 

забезпечення для визначення її характеристик розробляється 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

9  Стаття 382. Регулювання скидання специфічних 

забруднюючих речовин 

Для районів річкових басейнів, наведених у ч. 2 ст. 131, 

визначаються специфічні забруднюючи речовини. Критерії 

визначення та переліки специфічних забруднюючих речовин 

розробляються та затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

Регулювання скидання специфічних речовин 

здійснюється шляхом розроблення та встановлення 

зазначених у ст. 38 нормативів гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин. 

10 Стаття 41. Регулювання скидання у водні об'єкти 

речовин, для яких не встановлено нормативи в галузі 

використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів 

Скидання у водні об'єкти речовин, для яких не 

встановлено нормативи екологічної безпеки 

водокористування та нормативи гранично допустимого 

Стаття 41. Регулювання скидання у водні об'єкти речовин, 

для яких не встановлено нормативи в галузі використання і 

охорони вод та відтворення водних ресурсів 

Скидання у водні об'єкти речовин, для яких не встановлено 

нормативи екологічної безпеки водокористування, стандарти 

якості довкілля та нормативи гранично допустимого скидання, 

забороняється. 
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скидання, забороняється. 

Скидання таких речовин у виняткових випадках 

може бути дозволено центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, та 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику в галузях рибного господарства та 

рибної промисловості, за умови, що протягом 

встановленого ними періоду ці нормативи будуть 

розроблені та затверджені. 

Замовниками на розробку нормативів екологічної 

безпеки водокористування та нормативів гранично 

допустимого скидання цих речовин є водокористувачі, 

які здійснюють їх скидання. 

Скидання таких речовин у виняткових випадках може бути 

дозволено центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров'я, центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, та центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в 

галузях рибного господарства та рибної промисловості, за умови, 

що протягом встановленого ними періоду ці нормативи будуть 

розроблені та затверджені. 

Замовниками на розробку нормативів екологічної безпеки 

водокористування, стандартів якості довкілля та нормативів 

гранично допустимого скидання цих речовин є водокористувачі, 

які планують або здійснюють їх скидання. 

11 Частина 6 статті 49: 

«Для одержання дозволу на спеціальне 

водокористування юридична або фізична особа, 

фізична особа - підприємець звертається до органів, 

зазначених у частині другій цієї статті, із заявою, до 

якої додаються: 

обґрунтування потреби у воді з 

помісячним нормативним розрахунком 

водокористування і водовідведення; 

опис та схема місць забору води та скиду 

зворотних вод; 

нормативи гранично допустимого скидання (гдс) 

забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними 

водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) 

окремо); 

затверджені індивідуальні технологічні нормативи 

використання питної води (для підприємств та 

організацій житлово-комунального господарства, 

Частина 6 статті 49: 

«Для одержання дозволу на спеціальне водокористування 

юридична або фізична особа, фізична особа – підприємець 

звертається до органів, зазначених у частині другій цієї статті, із 

заявою, до якої додаються: 

обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним 

розрахунком водокористування і водовідведення; 

опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод; 

клопотання про потребу у призначенні зони 

змішування, її опис, характеристики, схему та метод 

визначення, розрахункове обгрунтування та заходи щодо 

обмеження  часу існування та протяжності цієї зони (при 

необхідності); 
нормативи гранично допустимого скидання (гдс) 

забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з 

розрахунком на кожний випуск (скид) окремо та поділенням на 

пріоритетні  та специфічні речовини); 

затверджені індивідуальні технологічні нормативи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-17#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-17#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-17#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-17#n4
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суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

централізованого водопостачання та/або 

водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств 

та організацій); 

копія правовстановлюючих документів на водні 

об’єкти (для орендарів водних об’єктів).» 

використання питної води (для підприємств та організацій 

житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, 

які надають послуги з централізованого водопостачання та/або 

водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та 

організацій); 

копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для 

орендарів водних об’єктів).». 

12 Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні 

об'єкти 

Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається 

лише за умови наявності нормативів гранично 

допустимих концентрацій та встановлених нормативів 

гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин. 

Водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи 

щодо запобігання скиданню стічних вод чи його 

припинення, якщо вони: 

1) можуть бути використані у системах 

оборотного, повторного і послідовного 

водопостачання; 

2) містять цінні відходи, що можуть бути вилучені; 

3) містять промислову сировину, реагенти, 

напівпродукти та кінцеві продукти підприємств у 

кількості, що перевищує встановлені нормативи 

технологічних відходів; 

4) містять речовини, щодо яких не встановлено 

гранично допустимі концентрації; 

5) перевищують гранично допустимі скиди 

токсичних речовин та містять збудників інфекційних 

захворювань; 

6) за обсягом скидання забруднюючих речовин 

перевищують гранично допустимі нормативи; 

7) призводять до підвищення температури води 

водного об'єкта більш ніж на 3 градуси за Цельсієм 

Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти 

Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за 

умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій, 

стандартів якості довкілля та встановлених нормативів гранично 

допустимого скидання забруднюючих речовин. 

Водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо 

запобігання скиданню стічних вод чи його припинення, якщо 

вони: 

1) можуть бути використані у системах оборотного, 

повторного і послідовного водопостачання; 

2) містять цінні відходи, що можуть бути вилучені; 

3) містять промислову сировину, реагенти, напівпродукти та 

кінцеві продукти підприємств у кількості, що перевищує 

встановлені нормативи технологічних відходів; 

4) містять речовини, щодо яких не встановлено стандарти 

якості довкілля та гранично допустимі концентрації; 

5) перевищують гранично допустимі скиди токсичних 

речовин та містять збудників інфекційних захворювань; 

6) за обсягом скидання забруднюючих речовин перевищують 

гранично допустимі нормативи; 

7) призводять до підвищення температури води водного 

об'єкта більш ніж на 3 градуси за Цельсієм поза зоною 

змішування нагрітої та приймальної води порівняно з її 

природною температурою в літній період; 

8) є кубовими залишками, шламами, що утворюються в 

результаті їх очищення і знезараження. 

Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості 
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порівняно з її природною температурою в літній 

період; 

8) є кубовими залишками, шламами, що 

утворюються в результаті їх очищення і знезараження. 

Скидати стічні води, використовуючи рельєф 

місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), 

забороняється. 

(балки, пониззя, кар'єри тощо), забороняється. 

13 Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і 

рудникових вод у водні об'єкти та повернення 

супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до 

підземних горизонтів 

Підприємства, установи і організації, які 

відкачують шахтні, кар'єрні та рудникові води для 

запобігання затоплення шахт, кар'єрів та рудників під 

час видобування корисних копалин, зобов'язані 

впроваджувати ефективні технології, що забезпечують 

зниження рівня їх мінералізації перед скиданням у 

водні об'єкти, а підприємства, установи та організації, 

що добувають нафту і газ, повертають супутньо-

пластові води нафтогазових родовищ до підземних 

горизонтів. 

Умови скидання цих вод у водні об'єкти та 

повернення до підземних горизонтів супутньо-

пластових вод нафтогазових родовищ встановлюються 

обласними, Київською, Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, органом виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища. 

Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і 

рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових 

вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів 

Підприємства, установи і організації, які відкачують 

шахтні, кар'єрні та рудникові води для запобігання затоплення 

шахт, кар'єрів та рудників під час видобування корисних копалин, 

зобов'язані впроваджувати найкращі доступні техніки, що 

забезпечують зниження рівня їх мінералізації перед скиданням у 

водні об'єкти, а підприємства, установи та організації, що 

добувають нафту і газ, повертають супутньо-пластові води 

нафтогазових родовищ до підземних горизонтів. Перелік 

найкращих доступних технік для зниження рівня мінералізації 

шахтних, кар'єрних та рудникових вод затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Умови скидання цих вод у водні об'єкти та повернення до 

підземних горизонтів супутньо-пластових вод нафтогазових 

родовищ встановлюються обласними, Київською, 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 

охорони навколишнього природного середовища. 

14 Стаття 96. Умови розміщення, проектування, 

будівництва, реконструкції і введення в дію 

підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть 

впливати на стан вод 

Під час розміщення, проектування, будівництва, 

реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та 

Стаття 96. Умови розміщення, проектування, будівництва, 

реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших 

об'єктів, що можуть впливати на стан вод 

Під час розміщення, проектування, будівництва, 

реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших 

об'єктів, а також під час впровадження нових технологічних 
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інших об'єктів, а також під час впровадження нових 

технологічних процесів повинно забезпечуватися 

раціональне використання вод. При цьому 

передбачаються технології, які забезпечують охорону 

вод від забруднення, засмічення і вичерпання, 

попередження їх шкідливої дії, охорону земель від 

засолення, підтоплення або переосушення, а також 

сприяють збереженню природних умов і ландшафтів як 

безпосередньо в зоні їх розміщення, так і на 

водозбірній площі водних об'єктів. 

Забороняється проектування і будівництво 

прямоточних систем водопостачання промислових 

підприємств, за винятком підприємств, які за 

технологією виробництва не можуть бути переведені 

на оборотне водопостачання. 

Забороняється здійснення проектів господарської 

та іншої діяльності без оцінки їх впливу на стан вод. 

процесів повинно забезпечуватися раціональне використання вод. 

При цьому передбачаються найкращі доступні техніки, які 

забезпечують охорону вод від забруднення, засмічення і 

вичерпання, попередження їх шкідливої дії, охорону земель від 

засолення, підтоплення або переосушення, а також сприяють 

збереженню природних умов і ландшафтів як безпосередньо в зоні 

їх розміщення, так і на водозбірній площі водних об'єктів. 

Забороняється проектування і будівництво прямоточних 

систем водопостачання промислових підприємств, за винятком 

підприємств, які за технологією виробництва не можуть бути 

переведені на оборотне водопостачання. 

Забороняється здійснення проектів господарської та іншої 

діяльності без оцінки їх впливу на стан вод. 
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З аналізу табл. 4.3 можна бачити, що найбільша кількість необхідних змін 

припадає на поняттєво-категоріальний апарат: до існуючого у ВКУ обсягу із 

73-х термінів (Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, Глава 1. ОСНОВНІ 

ПОЛОЖЕННЯ, Стаття 1. Визначення основних термінів) слід додати 11 норм-

дефініій і треба змінити 2 норми-дефініції. 

У подальших розділах найбільшого обсягу змін вимагає текст, починаючи 

з Розділу II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ 

ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ. Існуючу назву Глави 8 НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ 

ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ слід розширити 1-ю зміною. До суттєвого наповнення ВКУ 

необхідно додати 4 статті та змінити у ньому 8 статей. 

Розподіл змінених статей у тексті ВКУ відбувається наступним чином:  

– 13 змін 1 статті припадає на главу 1, розділ І; 

– 1 зміна 1 статті припадає на главу 5, розділ ІІ; 

– 6 змін та додаткових статей припадає на главу 8, розділ ІІ; 

– 1 зміні 1 статті припадає на главу 10, розділ III, 

– 2 зміні 2 статей припадає на главу 14, розділ ІІІ; 

– 1 зміна 1 статті припадає на главу 20, розділ IV, 

усього 24 зміни. 

Тобто найбільші зміни припадають на норми-дефініції. 

Зазначеними змінами у ВКУ створюється правовий каркас українського 

відповідника європейського еколого-правового підінституту РСЗР (в частині 

скидання з точкових джерел у поверхневі води). 
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4.5 Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін, очікувані 

результати 

 

Вплив на бюджетні витрати даного законопроєкту відсутній тому, що 

запропоноване регулювання повністю залишається у складі чинного механізму 

спеціального водокористування і спрямоване виключно на водокористувачів. 

На державу покладається лише створення реєстру найкращих допустимих 

технік та поетапна розробка національного сегменту системи стандартів 

екологічної якості довкілля. Такі розробки можуть виконуватися в рамках 

поточних витрат на наукові дослідження, що здійснюються за державними 

науково-дослідними програмами. 

Реалізація законопроєкту матиме позитивний вплив на ключовий інтерес 

населення України щодо реалізаціх права людини на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля в частині якості поверхневих вод, а також буде впливати на 

суб’єкти водокористування двох видів. Вплив першого виду пов’язаний із 

водокуристувачами, які здійснюють лише забір води з водних об’єктів. Цей вид 

впливу є цілком позитивним через поліпшення якості води. Вплив другого виду 

спрямований на законодавчий примус водокористувачів, які здійснюють 

скидання забруднюючих речовин, використовувати для цього найкращі 

доступні техніки і тим самим проводити постіну діяльність із вдосконалення 

своїх технологій та систем очищення і відведення зворотної води. Ймовірно, що 

другий вид впливу може здатися для деяких підприємств занадто витратним та 

неможливим для реалізації у сучасному етапі перехідної економіки України, 

який можна вважати рецесивним і навіть кризовим. 

Отже, за прогнозуванням можливого впливу на ринкове середовище, на 

забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави 

законопроєкт є регуляторним актом. 

Проект Закону України підлягає погодженню з Міністерством 

закордонних справ, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством фінансів, 
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Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, 

Міністерством інфраструктури, Міністерством цифрової трансформації, 

Міністерством енергетики, Міністерством освіти і науки,  Службою безпеки 

України, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Державною 

службою з надзвичайних ситуацій, Державною службою з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту прав споживачів, Державною екологічною 

інспекцією, Державною службою з питань праці, Державною служби з безпеки 

на транспорті, Державною регуляторною службою та проведення правової 

експертизи Міністерством юстиції. 

Щодо ризиків та обмежень. У проєкті акта відсутні положення, що 

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних 

правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють 

підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть 

виникнути під час реалізації проєкта. 

Громадська антикорупційна та/або громадська антидискримінаційна 

експертизи не повинні проводитися. 

 

4.6 Висновки щодо змін українського законодавства 

 

У даному розділі викладено наукові пропозиції, які відображають 

ставлення наукового керівника даної НДР до обсягу та змісту змін у 

законодавстві України при імплементації в українське водне законодавство 

європейського інституту РСЗР. Зазначена імплементація вимагає змін, які 

полягають як у внесенні наведених вище пропозицій до рамкового закону щодо 

охорони навколишнього природного середовища (ЗУПОНПС) та Водного 

кодексу України, так і прийняття зазначених вище нових підзаконних актів. 
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Слід зазначити, що перш за все підлягають усуненню виявлені та 

викладені вище невідповідності у чинних актах водного законодавства України 

стосовно РСЗР. 

До головних концептуальних змін у законодавстві належать наступні. 

1. Зміна існуючої парадигми водного законодавства шляхом переходу від 

економічної спрямованості до екологічної. У зв’язку із важливістю і достатньо 

специфічними особливостями цього напряму, його націленістю на проблеми 

якості води та її захист від негативного впливу антропогенної діяльності, 

найбільш доцільним способом такої зміни було би прийняття спеціального 

Закону України «Про якість води водних об’єктів та її охорону» (назва 

орієнтовна). Аналог подібного підходу існує у земельному законодавстві, де 

поряд із Земельним кодексом України діє спеціальний Закон України «Про 

охорону земель». Додатковим аргументом щодо корисності зазначеного 

спеціального закону може слугувати необхідність реалізації екосистемного 

підходу до управління водними ресурсами (стосовно якості води) в Україні у 

контексті сталого розвитку [75] 

Зазначену реалізацію найбільш повно може забезпечити лише окремий 

спеціальний закон. 

Розуміючи складність та тривалість процесу законотворення та поки що 

недостатньо сформований суспільний запит на згаданий закон, вище у даному 

звіті для такого переходу запропоновано мінімальний обсяг змін до чинного 

ВКУ, якими, на погляд керівника даної НДР, принципово забезпечується 

законодавча реалізація підінституту РСЗР із точкових джерел у поверхневі 

води. Підінститут РСЗР слід вважати головним правовим важелем зменшення 

антропогенного впливу на якість води у водних об’єктах. 

2. Розширення поняттєво-термінологічного апарату ВКУ. Головними 

поняттями, які підлягають визначенню та використанню у змінах до ВКУ є 

наступні:  
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– пріоритетні та специфічні ЗР, які визначають властивості 

забруднюючих речовин як матеріальних агентів якості води;  

– стандарти якості довкілля для ПЗР, які визначають критерії оцінки 

хімічного стану води; 

– найкращі доступні техніки (технології), якими визначається сучасна 

технічно досяжна ступінь зменшення негативного впливу джерел скидання ЗР;  

– зони змішування, властивості яких в окремих випадках дозволяють 

використовувати властивості деяких ділянок водних об’єктів для зменшення 

концентрації ЗР і досягнення СЯД. 

3. Надання можливості застосування двох видів РСЗР: 

– для ПР щодо всіх випадків їх скидання у приймаючі водні об’єкти за 

європейськими вимогами; 

– для СР щодо їх скидання лише в українські водні об’єкти (у межах 

встановлених басейнів або за локальними вимогами). 

До технічних змін у водному законодавстві належать: 

1. Розширення української бази нормативного регулювання якості 

шляхом створення державної системи стандартів якості довкілля. 

2. Створення державної системи НДТ та їх характеристик (у сфері 

охорони вод від забруднення). 
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5 ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ЗОН ЗМІШУВАННЯ 

 

У даному розділі досліджуються еколого-політичні, еколого-правові та 

еколого-економічні вимоги до зон змішування, їх властивості та особливості як 

особливих ділянок водних об’єктів у безпосередній близькості до джерел 

скидання забруднюючих речовин, у межах яких може законодавчо дозволятися 

перевищення стандартів якості довкілля щодо деяких ЗР, а отже, здійснюватися 

порушення вимог екологічної безпеки. 

 

5.1 Принципи визначення ЗЗ у водному законодавстві України та ЄС 

 

У статті [76] наукового керівника даної НДР зазначалося: «можна 

стверджувати, що ЗЗ є об’єктом правовідносин у сфері забезпечення 

екологічної безпеки водокористування». Дослідження тв. виявлення згаданих 

особливостей ЗЗ, які обумовлюють їх використання (при скиданні зворотної 

води), є важливим етапом переходу до європейського принципу лімітувального 

регулювання скидання ЗР. 

З середини 70-х років минулого століття в Україні (як і на всій території 

колишнього СРСР) діяв спосіб регулювання скидання ЗР з точкових джерел до 

водних об’єктів, який ґрунтувався на застосуванні принципу «емісія – іммісія» 

(далі ЕІП). Цей принцип полягав у тому, що лімітувальний норматив скидання 

ЗР, а саме ГДС(ЗР) із зворотною водою, визначався як «ГДС(ЗР)  ГДК(ЗР)», 

де ГДК(ЗР) – норматив якості води у примальному водному об’єкті в районі 

скиду для певного виду водокористування на відповідній ділянці. При цьому 

розглядалися два види водокористування: господарсько-побутове та 

рибогосподарське. Відповідні нормативи ГДК визначалися у санітарно-

гігієнічному (як ГДКг/п) та у рибогосподарському (як ГДКр) законодавствах. 

При цьому вважалося, що на ділянці, де відбувається скидання, здійснювався 
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хоча би один з двох зазначених видів водокористування. Тобто за ЕІП 

обмеження на скид ЗР із джерела встановлювалося виходячи із можливості 

водного об’єкта прийняти концентрацію даного ЗР і не перевищувати 

відповідно ГДКг/п(ЗР) або ГДКр(ЗР) у контрольному пункті поблизу місця 

скиду. Такий підхід стосувався майже усіх ЗР, для яких вимагалося попереднє 

визначення ГДК, що використовувалися як вихідні дані для розрахунку ГДС, 

незважаючи на екологічні властивості та небезпеку ЗР для людини та довкілля, 

їх поведінку у воді. Небезпечні властивості враховувалися через значення ГДК. 

Крім того, не бралася до уваги регулювальна можливість (спроможність) 

джерела скиду ЗР щодо досягнення розрахованих ГДС. Останні мали строк дії 

протягом періоду дозволу на спеціальне водокористування, а після цього 

підлягали перегляду. Тобто суто екологічні властивості ділянки не бралися до 

уваги, а враховувалися лише вимоги до використання води без її вилучення. 

Такий економічний підхід добре видно з визначення поняття «якості води» у ст. 

1 ВКУ: «якість води - характеристика складу і властивостей води, яка визначає 

її придатність для конкретних цілей використання». При розрахунках ГДС 

практично не враховувалися можливості вже діючих установок або інших 

очисних споруд щодо інженерного регулювання скидання ЗР (регулювальні 

властивості), особливо у бік зменшення скидання. Тобто регулювання 

здійснювалося формально шляхом призначення додаткових заходів, які, як 

правило, не виконувалися протягом періоду дії ГДС через недостатні інженерні, 

фінансові або інші можливості водокористувачів, що скидають ЗР. 

Такий принцип регулювання вцілому не змінився в Україні і зараз. У 

рамковому ЗУПОНПС цей принцип закріплено у ст. 33. Екологічні нормативи. 

Хоча у ВКУ цей принцип прямо не зазначався, а згадувалася лише «мета» 

встановлення ГДС, в українському водному законодавстві і зараз діють 

розрахункові методи визначення ГДС, засновані на ЕІП.  
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Прийняття європейської ВРД докорінно змінило підхід до лімітувального 

регулювання. У параграфі 40 преамбули ВРД зазначено «(40) Стосовно 

запобігання та регулювання забруднення водна політика ЄС повинна 

ґрунтуватися на комбінованому підході, використовуючи регулювання 

забруднення у його джерелі шляхом встановлення граничних величин емісії та 

екологічних стандартів якості» [46]. За ст. 10(2) ВРД у загальному випадку 

головними способами регулювання є НДТ або відповідні граничні значення 

викидів (ГЗВ). За ст. 10(3) ВРД «там, де ціль якості або стандарт якості, 

встановлені відповідно до цієї Директиви, <…> вимагають більш жорстких 

умов, ніж ті, які будуть результатом застосування параграфа 2, необхідно 

застосувати відповідно більш жорсткі методи регулювання». Тобто за ВРД у 

загальному випадку лімітувальні рівні ГЗВ призначаються, а не 

розраховуються. Отже, у загальному випадку існування ЗЗ у водному 

законодавстві ЄС не передбачено. 

Виключенням із загальних вимог є ставлення до ПР. Ст. 10 ДСЯД надає 

право встановлювати ЗЗ для ПР у випадках та на умовах, які викладено вище у 

даному звіті з НДР. При цьому визначенню підлягає поширення таких ЗЗ, яке 

має забезпечити дотримання СЯД, встановлених для ПР, поза такою ЗЗ. На 

даний час кількість таких ПР дорівнює 45, а до них додаються ще 8 ЗР, вимоги 

для яких визначаються за іншими джерелами. 

Треба зазначити, що виконаний науковим керівником аналітичний огляд 

досвіду та практичних заходів з регулювання скидання ЗР у державах-членах 

ЄС підтверджує винятковий характер використання ЗЗ. 

Слід констатувати, що використання ЗЗ є найбільш поширеним у 

Нидерландах. В європейському огляді річкових басейнових планів управління 

за 2019 рік [77] зазначено наступне. 

«Стаття 4 Директиви про СЯД забезпечує державам-членам можливість 

позначення зон змішування, прилеглих до точок скидання в поверхневі води. 

Концентрації пріоритетних речовин можуть перевищувати відповідний 
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стандарт якості навколишнього середовища в таких зонах змішування, якщо 

вони не впливають на відповідність решти поверхневого водойми цим нормам. 

Держави-члени, які призначають зони змішування, повинні включати до своїх 

ПУРБ опис підходів та методологій, що застосовуються для визначення таких 

зон, та опис заходів, вжитих для зменшення масштабу зон змішування в 

майбутньому. Зони змішування визначені в усіх РБД Нідерландів» [Курсив 

наукового керівника НДР – У.В.І.]. 

Нідерланди повідомляють, що методологія визначення зон змішування в 

цих РРБ застосовується за багаторівневим підходом, викладеним у "Технічному 

базовому документі щодо ідентифікації зон змішування" [78]. У ПУРБ також 

посилаються на внутрішню методологію з джерела “Guidance Immission 

assessment” ("Керівництва з оцінювання іммісії"), що складається з чотирьох 

рівнів: Рівень 0 (Чи є забруднення?), Рівень 1 (Початковий скринінг, якщо 

викиди є тривіальними), Рівень 2 (прості розрахунки розбавлення), Рівень 3 

(Детальне моделювання) та Рівень 4 (Дослідження та перевірка моделей). 

Нідерланди пояснили, що за зазначеною вище методикою виконувалася оцінка 

вигаданих (модельних) скидів у різні типи водних об'єктів. У кожному випадку 

відстань, де були дотримані СЯД, була значно меншою, ніж максимальний 

розмір зони змішування, зазначений у Керівному документі з СIS. Нідерланди 

також зазначили, що впровадження нових НДТ повинно ще більше зменшити 

масштаби зон змішування в майбутньому. 

У цьому тексті акронім РБР (або РРБ) означає Річковий Басейновий 

Район (або Район Річкового Басейну). 

З іншого боку, у найбільш розвинених державах-членах ЄС на даний час 

ЗЗ відсутні. Про такий стан у документах зазначається таке. 

У Німетчині ЗЗ не були визначені відповідно до статті 4 Д СЯД для 

жодного з 10 РБД [79]. 
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За даними Water Information System for Europe (WISE), зони змішування у 

Великобританії не визначені, проте Великобританія вказувала на можливу 

помилку у звіті [80]. 

Зони змішування у Франції не визначені [81]. 

Зони змішування в Италії не визначені [82]. 

Зони змішування не були визначені в жодному з 18 РРБ в Іспанії [83]. 

Зони змішування не були визначені у Польщі [84]. 

У Португалії [85] зони змішування були визначені для всіх річкових, 

перехідних та прибережних водних об’єктів у річці Алгарві, а також для всіх 

річкових та прибережних водних об'єктів у річці Мадейра. Методологія 

визначення зон змішування застосовує багаторівневий підхід, викладений у 

«Технічному довідковому документі щодо ідентифікації зон змішування». 

Португалія повідомила, що були вжиті заходи щодо зменшення масштабів зон 

змішування в майбутньому. 

В Румунії зони змішування не були визначені у відповідності до Статті 4 

ДСЯД [86]. 

Зони змішування не були визначені ні жодного з 10 РРБ у Швеції [87]. 

Зони змішування не були визначені у Чеській Республіці [88]. 

У Болгарії зони змішування не були визначені відповідно до Статті 4 

ДСЯД [89]. 

У Фінляндії [90] для трьох з восьми водосховищ (Вуоксі, Кокемяенйокі-

Архіпелаг Море-Ботнічне море та Улуйокі-Ійокі) зони змішування були 

визначені відповідно до статті 4 ДСЯД. Для решти п’яти РРБ зони змішування 

не були визначені. Зони змішування були визначені відповідно до 

багаторівневого підхіду, як зазначено у «Технічному довідковому документі 

щодо ідентифікації зон змішування». Як повідомляється у звіті, будуть вжиті 

заходи для зменшення масштабів зон змішування в майбутньому, які 

включають перегляд дозволів, згаданих у Директиві 2008/1/ЄС (Директива 

IPPC). Фінляндія надала додаткову інформацію, зазначивши, що в районі 
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Кемійокі РРБ, крім зазначених вище, була призначена ще одна зона 

змішування. 

У Словакії зони змішування не були визначені [91]. 

У Данії [92] зони змішування не були визначені в РРБ Борнхольма та 

Міжнародного (Vidå-Kruså); проте зони змішування були визначені в 

Ютландських, Фуненських та Зеландських РРБ. За інформацією, що надається 

WISE, застосовується методологія визначення зон змішування за 

багаторівневим підходом, викладеним у „Технічному базовому документі щодо 

ідентифікації зон змішування”. Також зазначено, що були вжиті заходи з метою 

зменшення масштабу зон змішування в майбутньому. 

Для Бельгії інформація щодо ЗЗ у звіті відсутня [93]. 

Звіти Греції, Угорщини, Австрії та Ірландії відсутні.  

 

З наведених результатів огляду випливає, що на час надання РБМП-

звітів (2019 р.) ЗЗ як засоби регулювання скидання ПР не можна вважати 

поширеними у водоохоронній діяльності ЄС. 

 

5.2 Вимоги українського законодавства до зон змішування або їх аналогів 

 

Як зазначалося у даному звіті з НДР в актах вищого рівня 

природоохоронного та водного законодавства України жодних згадок про ЗЗ 

немає. 

Вимоги до ЗЗ можуть виникати та висуватися лише у зв’зку із 

визначенням нормативів ГДС. Але у ст. 38 ВКУ зазначено «Порядок розробки 

нормативів гранично допустимого скидання та перелік забруднюючих речовин, 

що нормуються, встановлюються Кабінетом Міністрів України». У свою чергу, 

у п. 13 згаданого Порядку визначено «Методичне забезпечення розроблення 

нормативів ГДС забруднюючих речовин встановлюється Міндовкіллям».  
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Під час виконання даного етапу НДР Міндовкілля наказом № 173 від 

05.03.2021, підписаним Міністром Романом Абрамовським, затвердило 

«Методичні рекомендації з розроблення нормативів гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами» [94]. 

Щодо правового статусу цих Методичних рекомендацій (далі МР) слід 

зазначити наступне. 

МР не має реквізитів затвердження Міністерством юстиції України і 

реєстрації в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів. Отже 

правовий статус МР підлягає уточненню, але, найбільш правдоподібним є його 

належність до категорії рекомендаційних нормативно-правових актів. 

У «Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств, інших органів виконавчої влади» (затв. постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731) [95] визначено: «На державну 

реєстрацію не подаються акти: <…> е) рекомендаційного, роз'яснювального та 

інформаційного характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі 

податкові, тощо) <…> ». 

У поясненні «Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, правові аспекти їх виконання та застосування» [96], 

наведеному Головним спеціалістом відділу з питань соціального, трудового та 

гуманітарного законодавства департаменту державної реєстрації нормативних 

актів І. М. Мельничуком, на офіційному сайті Міністерства юстиції України 

зазначено: «Однак з числа нормативно-правових актів, що подаються на 

державну реєстрацію, є такі, які не підпадають під дію Указу та відповідно до 

пункту 5 Положення повертаються суб’єктам нормотворення без державної 

реєстрації (як акти оперативно-розпорядчого характеру; такі, що мають 

рекомендаційний характер; якими доводяться до відома підприємств, установ і 

організацій рішення вищих органів; які спрямовані на організацію виконання 

рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів 

виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що не 
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мають нових правових норм; або як акти нормативно-технічного характеру 

(державні стандарти, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні 

довідники, форми звітності та інші). <…> Такі акти можуть застосовуватись без 

проходження процедури державної реєстрації в Мін’юсті. Їх оскарження 

здійснюється в судовому порядку відповідно до Кодексу адміністративного 

судочинства України». 

Найбільш чітко правовий статус МР визначено Міністерством юстиції 

України у листі 10.09.2013  № 881-0-3-13/10.1 [97]: «Методичні рекомендації 

за своєю правовою природою не є нормативно-правовими актами, носять 

лише рекомендаційний, роз'яснювальний та інформаційний характер і 

відповідно до підпункту "е" пункту 5 зазначеного Положення державній 

реєстрації в Міністерстві юстиції не підлягають». 

В інших листах Міністерства юстиції України також неодноразово 

підтверджувався цей висновок: «Методичні рекомендації за своєю правовою 

природою не є нормативно-правовим актом, оскільки носять 

рекомендаційний, а не обов'язковий характер, і відповідно до пп. "е" п. 5 

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, 

інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 28.12.92 

р. № 731, на держреєстрацію не подаються» (див., наприклад, [98])  

 

Отже, на підставі викладених положень та офіційної правової інформації 

слід дійти висновку, що МР не містить зобов'язувальних вимог, за своєю 

правовою природою не належить до категорії нормативно-правових актів, 

а його текст має лише рекомендаційний, роз'яснювальний та 

інформаційний характер. 

Найближчим аналогом ЗЗ в українському водному законодавстві є 

використане у п. 2 розділу ІІ МР поняття «створ (пункт) водних об’єктів на 

певних відстанях від місць скидання зворотних вод або до місць 

водокористування». За п. 2 р. І МР вимоги до КС встановлено «для випусків 
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усіх видів зворотних вод до поверхневих водних об’єктів (прибережної зони 

моря та лиманів, річок, озер, водосховищ, ставків, каналів)». Також зазначено: 

«При скиданні зворотних вод такі пункти визначаються як контрольні створи 

(далі – КС)». Далі у п. 3 розділу ІІ МР наводяться вимоги до розміру таких 

відстаней, тобто до КС: «При скиданні зворотних вод у водні об’єкти, які 

використовуються для господарсько-побутових потреб або рибогосподарських 

потреб, норми якості води або (у випадках природного перевищення цих норм) 

її природний склад і властивості рекомендується досягати на ділянках водних 

об’єктів у межах населених пунктів та на рибогосподарських ділянках, 

починаючи з контрольного створу, розташованого на відстані не нижче 500 м 

від місця скидання зворотних вод, а також на відстані 1 км вище від 

найближчого за течією пункту водокористування (водозабору для питного 

водопостачання, місця організованого відпочинку, території населеного 

пункту), а на акваторії водойми – в радіусі 1 км від пункту водокористування». 

Принповими відмінностіми від водного законодавства ЄС є наступні: 

– українські ЗЗ за п. 3 р. ІV МР встановлюються «для кожного випуску 

зворотних вод у поверхневі водні об’єкти», а отже, для всіх випусків, не 

зважаючи на ступінь досконалості та сучасності технологій установок; 

– визначення та встановлення українськіх ЗЗ не обумовлюється 

екологічними властивостями ЗР, які скидаються з випусків, а йдеться за п. 2 р. 

ІІ МР про «дотримання норм якості води» у КС. 

Слід зазначити, що наведені у МР вимоги до КС дублюють викладені у п. 

8 Правил, встановлених для українських поверхневих вод, які не поширюються 

на морські води. Для морських вод Правила М в частині стосовно місць КС 

конфліктують з МР: у п. 12 Правил М зазначено: «Контрольні точки для 

кожного водокористувача встановлюються проектом ГДС». Тобто визначення 

точного місця КС у морських водах покладено на розробників проектів ГДС і 

не має чіткої межі. 
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Отже, у вищих актах українського водного законодавства поняття ЗЗ 

відсутнє. Деякі нормативно-правові акти та рекомендаційні документи 

українського водного законодавства передбачають встановлення та 

існування аналогів ЗЗ, але вимоги до останніх істотно відрізняються від 

вимог до європейських ЗЗ. Найголовнішою відмінністю є те, що встановлення 

європейських ЗЗ (на території держав ЄС) слід вважати винятковим та мало 

ймовірним випадком, тоді як український аналог ЗЗ є систематичним важливим 

заходом забезпечення негативного впливу скидання ЗР з точкових джерел у 

поверхневі води.  

 

5.3 Властивості зон змішування та їх роль в охороні вод від забруднення 

 

Про головні еколого-економічні властивості ЗЗ достатньо повно 

зазначено у п. 7 р. ІІ МР: «Спроможність водного об’єкта приймати певну масу 

речовини в одиницю часу без порушення норм якості води в контрольних 

створах (пунктах) водокористування (далі – асимілююча спроможність) 

рекомендується визначати з урахуванням процесів змішування, розбавлення і 

самоочищення домішок у водному об’єкті. Самоочищення враховується до 

рівня природної фонової концентрації речовини». 

Отже, найголовнішою властивістю ЗЗ та її українського аналогу є 

асимілююча спроможність (далі АС), яка за п. 3 р. ІІІ МР використовується для 

скидання ЗР: «Максимально допустиму величину концентрації речовини за 

повного використання асимілюючої спроможності водоприймача на ділянці до 

контрольного створу (для кожного з лімітованих періодів року) рекомендується 

приймати за розрахункову допустиму концентрацію речовини у зворотних 

водах». У п. 17 р. ІІІ МР навіть пропонується така економічна тактика як 

«оптимальний розподіл асимілюючої спроможності водних об’єктів між 

випусками зворотних вод водокористувачів», а у п. 1.2 Додатку 2 до МР 

«вирішується задача розподілу асимілюючої спроможності водного об’єкта 
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(допустимих до скидання мас речовин) між окремими випусками». Крім того, у 

п. 4.3.2 Додатку 2 до МР фактично стверджується про випадки, коли 

«порушується право суб’єкта водокористування на «отримання квоти» 

асимілюючої спроможності водоприймача для здійснення водовідведення».  

У р. ІІІ головного документу сучасної екологічної політики України 

«Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період 

до 2030 року» (затв. Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII) 

[14] у визначенні цілі 2 «Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного 

потенціалу України» наведено завдання: «створення екологічно та економічно 

обґрунтованої системи платежів за спеціальне використання природних 

ресурсів, у тому числі природних ресурсів з асиміляційним потенціалом». 

Для вирішення поставленого у Стратегії завдання у виконавчому 

документі державної екологічної політики до складу «Національного плану дій 

з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року» 

(затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 443-

р) [99] включено розділ «Створення екологічно та економічно обґрунтованої 

системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів, у тому числі 

природних ресурсів з асиміляційним потенціалом», в якому передбачено захід: 

32 «Удосконалення організаційно-економічних заходів щодо забезпечення 

раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів». За 

результатом виконання буде «запроваджено механізм стимулювання 

раціонального використання водних ресурсів та заходів з охорони вод». З 

наведеного випливає, що наразі вищі політичні та центральні органи 

державного управління ставляться до АС як до додаткового природного 

ресурсу, який може використовуватися суб’єктами економічної діяльності, 

централізовано розподілятися між ними, може бути включеним в еколого-

правову та еколого-економічну систему спеціального природокористування 

і навіть підлягає оплаті. 
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Для дослідження проблеми залучення властивості АС в економічну 

діяльність слід спочатку розглянути значення понять АС та самоочищення. 

За мовним тлумаченням у найбільш повному та визнаному у 

юриспруденції джерелі (тлумачному словнику) [100] слово «асимілювати» має 

знасення: «АСИМІЛЮВАТИ, -юю, -юєш, недок. / док., перех. 1. Робити кого- , 

що-небудь подібним до себе, пертворювати на свій лад. 2. що, біол. Засвоювати. 

Рослини асимілюють вуглекислоту. // Пристосовуватись до чого-небудь». 

За нормативним визначенням, наведеним у ДСТУ 3041–95 Система 

стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального 

використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води [101]: 

«Асимілююча спроможність водного об'єкта. Здатність водного об'єкта 

приймати певну масу речовини за одиницю часу без порушення якості води в 

створі чи пункті водокористування». Зазначене нормативне визначення 

успадковано від колишнього ГОСТ 17.1.1.01–77 [102]: «Ассимилирующая 

способность водного объекта – Способность водного объекта принимать 

определенную массу веществ в единицу времени без нарушения норм качества 

воды в контролируемом створе или пункте водопользования». Термін 

«самоочищення» у джерелі стандартизації держав колишньої РЕВ «Качество 

вод. Термины и определения. ГОСТ 27065–86 [СТ СЭВ 5184–85]» [103] 

визначався як «Самоочищение вод – Совокупность природных процессов, 

направленных на восстановление экологического благополучия водного 

объекта». За таким визначенням можна вважати АС складовою самоочищення. 

За визначенням МР асимілююча спроможність включає у свій склад такі 

процеси у воді: змішування, розбавлення і самоочищення. З цього випливає, що 

в МР самоочищення розглядається як один з аспектів або різновид АС. У тексті 

МР є певна плутанина між поняттями «змішування» та «розбавлення», а саме: 

ствержується про «початкове змішування», «початкове розбавлення», «основне 

розбавлення». За МР асимілююча спроможність складається з двох явищ у воді: 

1) змішування та/чи розбавлення, 2) самоочищення. Для екологічних цілей слід 
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вважати що явище 1) полягає у «вирівнюванні» або зменшенні дисперсії 

концентрації ЗР всередині об’єму ділянки водного об’єкта, яка приймає зі 

зворотною водою масу ЗР (розмірність величини – М) або масову витрату ЗР 

(розмірність розмірність величини – МТ-1). При цьому оцінка АС здійснюється 

за концентрацію ЗР (розмірність величини – MV-3) у воді ділянки. 

У згаданому мовознавчому джерелі [100, с. 1290] слово «самоочищення» 

має значення: «САМООЧИЩАТИСЯ, -аюся, -аєшся, недок.1. тільки 3 ос. 

спец. Звільнятися внаслідок різних біохімічних процесів від домішок, бруду і т. 

ін. (про воду, грунт). 2. перен. Очищати себе від чого-небудь, свої лави від 

когось, чогось зайвого, стороннього, ворожого». Наведене значення означає, що 

явище 2), самоочищення, викликається процесами зменшення маси ЗР 

(розмірність величини – М) внаслідок її гідрохімічних та гідробіологічних 

перетворень. Крім того, можна вважати, що самоочищення є більш загальним 

явищем ніж АС. Але враховуючи, що позбавлення від частини маси ЗР на 

ділянці води має наслідком (тягне за собою) зменшення концентрації ЗР на 

межі цієї ділянки, слід дійти висновку про змістовну допустимість наведеного 

визначення АС у МР. 

До головних гідродинамічних процесів у воді, які обумовлюють 

змішування та розбавлення зворотної води у водному об’єкті належать процеси 

турбулентної дифузії та адвекції, які відповідальні за «вирівнювання» (або 

зменшення дисперсності) концентрації ЗР в обсязі води. До процесів 

самоочищення належать хімічна та біологічна неконсервативність ЗР у воді. 

Викладене свідчить про відсутність єдності у ставленні до понять АС та 

самоочищення води. Відсутність чіткого визначення АС, увага до нього з боку 

державних органів та наміри економічного використання цього екологічного 

явища всередині ЗЗ, вимагають більш ретельного вивчення наукового 

походження цього поняття та становлення до нього. 
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5.4 Властивості ЗЗ та асимілююча спроможність в актах і документах ЄС, 

у наукових джерелах 

 

Перш за все сіл зазначити, що термін «асимілююча спроможність» має 

англомовний оригінал «assimilation (-ive) capasity» [104]. 

 

Еколого-політичні засади використання АС полягають у наступногому. 

Використання АС як еколого-політичного інструмента було фактично 

закріплене у «Декларации Конференции ООН по проблемам окружающей 

человека среды 1972 года» (Конференція ООН з проблем середовища, 

оточуючого людину, 1972 року) (Declaration of the United Nations Conference on 

the Human Environment The United Nations Conference on the Human 

Environment, having met at Stockholm from 5 to 16 June 1972) [105]. 

У Принципі 6 згаданої Декларації зазначено: «Principle 6. The discharge of 

toxic substances or of other substances and the release of heat, in such quantities or 

concentrations as to exceed the capacity of the environment to render them harmless, 

must be halted in order to ensure that serious or irreversible damage is not inflicted 

upon ecosystems. The just struggle of the peoples of ill countries against pollution 

should be supported». Що має офіційний  переклад (мовою ООН): «Принцип 6. 

Введение в окружающую среду токсических веществ или других веществ и 

выброс тепла в таких количествах или концентрациях, которые превышают 

способность окружающей среды обезвреживать их, должны быть прекращены, 

с тем чтобы это не наносило серьезного или непоправимого ущерба 

экосистемам. Необходимо поддерживать справедливую борьбу народов всех 

стран против загрязнения» [106].  

Зазначений принцип 6, який фактично задекларував принцип  

асиміляційної спроможності (способность окружающей среды обезвреживать), 

а реалізація цього принципу передбачала: 1) існування тогочасної науки та 

технологій, які мобли би забезпечити необхідну інформацію та засоби щоб 
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уникнути шкоди здатності довкілля асимілювати наслідки введення токсичних 

або інших речовин, а також 2) існування доступної експертизи у разі 

виникнення такої шкоди і достатнього часу для її усунення. Асиміляційна 

спроможність базується на переконанні, що існуючі наукові знання є 

достатніми та адекватними для отримання засобів екологічного відновлення у 

разі забруднення. Принцип 6 виходив з науково-технологічної забезпеченості 

його реалізації. У подальші роки принцип АС вивчався більш глибоко а його 

використання зазнало ряд поразок через невиправданість передумов. Принцип 

АС широко висвітлювався та обговорювався у науковій літературі. 

Через 10 років у «Всесвітній хартії природи (01.01.82 г.)», прийнятій на 

37-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН, було задекларовано так званий принпип 

застережності (precautionary principle) [107]. Він міститься у розділі ІІ Функції у 

пункті 11 та разом з принципом 12 (обмеження забруднення у його джерелі), 

має наступний офіційний переклад, наведений у [107]: 

«11. Деятельность, способная оказывать вредное воздействие на природу, 

должна контролироваться, и следует использовать наиболее подходящую 

технологию, которая может уменьшить масштабы опасности или других 

вредных последствий для природы; 

в частности: 

a) необходимо воздерживаться от деятельности, способной нанести 

непоправимый ущерб природе; 

b) деятельности, таящей в себе повышенную опасность для природы, 

должен предшествовать глубокий анализ, и лица, осуществляющие такую 

деятельность, должны доказать, что предполагаемая польза от нее значительно 

больше, чем  ущерб, который может быть нанесен природе, а в случаях, когда 

возможное пагубное воздействие такой деятельности четко не установлено, она  

не должна предприниматься; 

c) деятельности, способной нанести ущерб природе, должна 

предшествовать оценка ее возможных последствий, и исследования о 
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воздействии проектов в целях развития на природу следует проводить 

достаточно заблаговременно, и если принято решение о проведении такой 

деятельности, она должна осуществляться на плановой основе и вестись таким 

образом, чтобы до минимума сократить ее возможные вредные последствия; 

d) деятельность в области сельского хозяйства, скотоводства, лесного 

хозяйства и рыболовства следует вести с учетом особенностей и запасов 

природных ресурсов данных районов; 

e) районы, пришедшие в результате деятельности человека в упадок, 

подлежат восстановлению в соответствии со своим природным потенциалом и 

требованиями благосостояния проживающего в этих районах населения. 

12. Следует воздерживаться от всякого сброса загрязняющих веществ в 

естественные системы и: 

a) если такой сброс неизбежен, то эти загрязняющие вещества должны 

очищаться в тех местах, где они производятся, с использованием наиболее 

совершенных  средств, имеющихся в распоряжении; 

b) должны приниматься особые меры предосторожности с целью не 

допускать сброса радиоактивных или токсичных отходов».  

У багатьох джерелах міжнародного права зазначається, що до 1982 р. 

концепція РСЗР базувалася на правилі асиміляційної спроможності, як це 

випливало з принципу 6 Стокгольмської декларації. Після 1982 р. діяльність з 

РСЗР змінилася у напрямах дотримання «принципу обережності 

(хастережності)» та «обмеження забруднення у його джерелі», фактично 

задекларованих у Всесвітній Хартії природи.  

Узасадничому документі ЄС «Єдиний європейський акт (укр/рос). Угода 

від 17.02.1986» [108], у розділі VII Навколишнє середовище у ч. 2 ст. 130г 

зазначено (мовою офіціійного перекладу) «Деятельность Сообщества в 

отношении окружающей среды  основывается на принципах превентивных 

действий, возмещения ущерба окружающей среде, главным образом путем 

устранения его источников, и оплаты ущерба теми, кто его причинил». 
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У ч. 2 ст. 174 «Договору про заснування Європейської Спільноти» [109] 

визначено: «Політика  Спільноти щодо довкілля має на меті досягти високого 

рівня захисту з урахуванням розмаїття становища у різних регіонах  Спільноти. 

Її належить ґрунтувати на принципі застерігання та принципах: належить 

уживати запобіжних заходів; належить виправляти шкоду, завдану довкіллю, 

насамперед усуваючи її джерела; забруднювач повинен платити». 

З преамбули ВРД випливає, що саме два зазначених принципи покладено 

в основу відповідних правових вимог ЄС. Дійсно, у параграфі (11) преамбули 

ВРД визначено: «політика Співтовариства щодо довкілля полягає у  тому,  щоб 

сприяти реалізації завдань збереження, охорони та покращення якості довкілля, 

у обережному і раціональному використанні природних ресурсів, та 

ґрунтуватись на принципі обачності та на принципах вживання запобіжних 

заходів, ліквідувації шкоди довкіллю в першу чергу у джерелі, а також 

забруднювач-платить» [1]. 

Водне законодавство ЄС не містить поняття АС. Але у тексті ВРД без 

окремого визначення застосовано термін, пов’язаний з головною властивістю 

ЗЗ. Щодо цього терміну, який стосується найважливішої властивості ЗЗ і яка 

визначається як «розбавлення», слід зазначити наступне.  

В оригінальному тексті у ч. 2 ст. 2(40) ВРД записано: «The emission limit 

values for substances shall normally apply at the point where the emissions leave the 

installation, dilution being disregarded when determining them» [Виділено науковим 

керівником даної НДР – У.В.І.]. 

Цей текст в останньому укранському перекладі ВРД [1] має вигляд: 

«Граничні значення виділення для речовин звичайно застосовуються у точці, де  

виділення  виходять з установки, причому, під час їх дослідження, 

розрідження не береться до уваги» [Виділено науковим керівником даної НДР – 

У.В.І.]. 

В іншому більш точному перекладі ВРД [46] це місце викладено як: 

«Граничні величини емісії для речовин звичайно мають застосовуватися до 
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місця, у якому емісії вивільнюються від установки, без урахування подальшого 

розбавлення» [Виділено науковим керівником даної НДР – У.В.І.]. 

Поняття «dilutе» в англійському словнику Chemicool Dictionary [110] 

визначається як «Dilution is the process of reducing the concentration of a solute in 

solution, usually simply by mixing with more solvent» (переклад: Розбавлення - це 

процес зменшення концентрації розчиненої речовини в розчині, як правило, 

просто шляхом змішування з більшою кількістю розчинника), що збігається з 

визначенням у відомому англійському словнику [111]: 

«2: to make thinner or more liquid by admixture diluted the bleach with water 

diluting juice with water 

3: to diminish the strength, flavor, or brilliance of (something) by or as if by 

admixture dilute a color 

But spreading the light out also dilutes it … 

— Michael Zeilik and John Gaustad». 

Наведене перекладається як: 

«2: зробити рідше або більше рідини шляхом домішки розбавивши 

відбілювач водою 

розбавлення соку водою 

3: зменшити силу, аромат або блиск (чогось) за допомогою або як би за 

допомогою домішки розбавивши колір 

Але поширення світла також розбавляє його ... ». 

Слід зазначити, що у деякій науковій літературі щодо управління якістю 

води поняття «асимілююча спроможність» та «розбавлення» використовуються 

незалежно одне від одного, див., наприклад, [112, 113]. Зокрема, у статті [113] 

прямо стверджується про: «two main necessary characteristics for water quality 

management in the river. These two necessary characteristics are named assimilative 

capacity and dilution flow». 

У найбільш узагальненому вигляді поняття АС наведено у сучасному 

спеціальному виданні [114]: 
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«assimilative capacity 

Subject: Science and technology, Environmental Science 

The ability of a body of water to naturally purify itself of pollutants». 

Перекладається як «Здатність водойми природно очищатись від забруднюючих 

речовин». 

Отже, у ВРД йдеться про розбавлення зворотної води водою приймаючої 

цей скид ділянки водного об’єкта, яке не повинно враховуватися при 

визначенні ГДВ. Це означає, що за водним законодавством ЄС у загальному 

випадку властивості ЗЗ не використовуються у діяльності з регулювання 

скидання ЗР. Таке використання дозволяється лише у виключному випадку, 

коли ЗР належить до ПР та виконуються вимоги ст. 4 ДСЯД. 

 

У науковій екології поняття та характеристика АС почали 

застосовуватися у 80-х роках минулого століття, зазнали значного розвитку та 

набули широкого використання. Можливо, вперше цоняття АС введено в 

наукову практику та використано у роботі [115]. Другим джерелом слід 

вважати статтю [116]. Більш сучасний огляд сфери застосування поняття АС 

наведено у [117]. Але в контексті теми даної НДР цікавість викликає лише 

економічний аспект використання АС як корисної властивості ділянки водного 

об’єкта. 

Слід зазначити, що деякі частини наукової спільноти закликали до більш 

обережного ставлення до використання АС, а таке використання викликало з їх 

боку критичні зауваження та сумніви. Для аргументування зазначеної критики 

дуже важливим і користним є погляд визнаних професійних екологів на 

економічний та технологічний бік використання АС. Найбільш відомою є 

думка одного з науковців, яка наведена у [57]. Окремі витяги з цієї статті 

наводиться нижче у перекладі наукового керівника даної НДР:  
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«Одним із термінів, який часто зустрічається в літературі з прикладних 

водних наук, є асиміляційна спроможність. Цей термін, який, мабуть, увійшов у 

користування в середині шістдесятих років, страждає від двох основних 

недоліків. По-перше, його використовують дві групи технологів, які працюють 

у суміжних областях, для позначення різних речей. По-друге, в обох випадках 

цей термін є недоречним або безглуздим. 

Асиміляційна спроможність ніколи не була строго визначеною. Різні 

автори дають різні визначення цього поняття або воно взагалі відсутні. Чітке 

визначення асиміляції, яке найбільш відповідає терміну, що використовується у 

науці про воду, полягає в "перетворенні в речовину власної природи; 

поглинанні в систему; включенні". 

Наслідок асиміляції у випадку коли відбувається скид відходів у воду, 

полягає у тому, що відходи стають включеними у [склад] приймальної системи 

без змін останньої. У тих випадках, коли у літературі наводяться визначення 

асиміляційної спроможності, то це визначення подається як здатність 

приймальних вод поглинати скиди відходів, не зазнаючи шкідливих 

екологічних наслідків. Таке визначення є надзвичайно розмитим і надзвичайно 

суб’єктивним. 

Не зрозуміло, наприклад, що розуміється під "екологічним ефектом". Чи 

означає це загибель окремих організмів, чи усунення ланцюгів живлення або 

зміну структури енергетичних потоків? Також не зрозуміло, чи передбачається 

розмежування між шкідливими та корисними або несприятливими 

екологічними ефектами, і якщо так, то який характер має різниця. 

Хоча визначення, наведені в літературі, є надзвичайно загальними, 

інженери та хіміки стічних вод часто використовують "асиміляційну 

спроможність" у значно вужчому контексті. Наприклад, цей термін часто 

використовується для визначення обсягу відходів, які можуть скидатись у 

приймаючу воду, не знижуючи концентрацію розчиненого кисню (DO) нижче 

заданого рівня. 
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Деякі працівники використовують термін асиміляційна спроможність 

більш широко як здатність приймаючої води поглинати відходи, без 

перевищення жодного з набору хімічних або мікробіологічних критеріїв. 

У літературі використовуються деякі альтернативні терміни. Коли 

досліджується ряд хімічних або мікробіологічних параметрів, фактичним 

явищем, яке досліджується, є здатність потоку до переробки відходів. Тобто, 

скидач відходів використовує ділянку потоку води як частину, а в деяких 

випадках як і всю програму поводження з відходами. Термін "здатність до 

переробки відходів" чітко дає зрозуміти, що одним із корисних видів 

використання сегмента потоку є переробка відходів, що робить це явище менш 

привабливим при аналізі витрат і вигід. З цієї причини останній термін іноді 

може бути неприємним для політиків та інших осіб, які коли це зручно, 

сповідують концепцію "безкоштовного обіду". Незважаючи на це, зазначений 

альтернативний термін є більш точним і чесним, а тому кращим. 

<…> екологи загалом вважають, що коли відбувається нове втручання в 

біологічну систему, як при скиданні відходів, то система реагуватиме змінами у 

своїй структурі або у функціонуванні. Такі зміни можуть бути незначними, як 

зміна фізіологічного функціонування окремого організму, або такими 

значними, як повна ліквідація великих форм життя. Складність полягає у 

визначенні ступеня змін, що становлять "шкоду". 

Псевдотехнічна мова, використана в таких термінах, як асиміляційна 

спроможність, насправді маскує ціннісне судження щодо технічного рішення. 

Концепція асиміляційної спроможності, запропонована Кернсом, дозволяє 

біологу або водному вченому визначити допустиму ступінь змін у водній 

екологічній спільноті приймаючого об'єкта, роблячи вигляд, що асиміляційна 

спроможність є абсолютно вимірюваною властивістю приймаючої води, і 

потрібно лише подолати кілька технічних труднощів перед тим як ми зможемо 

нею користуватися. 
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Будь-який скид призведе до зміни біологічної спільноти приймаючої 

води, і водні вчені повинні розробити ефективні засоби для їх вимірювання та, 

за можливості, передбачити такі зміни. До завдань вчених не входить приймати 

рішення наскільки прийнятними будуть зміни водної спільноти <…> ». 

 

Однак, у колі теоретичних екологів існує й інша більш поміркована точка 

зору, яка з вичерпною повнотою викладена у [118] та у [119, р. 107–114]. Цей 

погляд міститься у висновках до останньої зазначеної статті, переклад яких, 

виконаний науковим керівником даної НДР, наведено нижче. 

 

«Стале використання планети стане можливим лише коли цілісність 

природних систем підтримується не перевищуючи їх асиміляційну 

спроможність. На жаль, невідомо, чи є на сьогодні достатньо екосистем для 

забезпечення всіх екосистемних послуг, необхідних для сталого використання 

планети. Задача не зруйнувати природні системи, від яких залежить багато 

суспільних видів користування, внаслідок їх надмірного використання як 

систем розміщення відходів, та перевищення їх асиміляційної спроможності, 

видається справою простої власної цікавості. 

Оскільки планета була населеною протягом мільйонів років багатьма 

видами, концепція асиміляційної спроможності здається правдоподібною. 

Екологічний крах стародавніх цивілізацій (наприклад, Diamond, 1994) вказує на 

існування межі зловживань, які можуть зазнати екосистеми. Потрібна 

майстерність щоб збалансувати дві складові системи забезпечення життя 

людського суспільства: екологічну та технологічну. Здоров’я екосистем 

повинно відігравати ключову роль у розробці цієї важливої інформаційної бази 

оскільки, захист здоров’я екосистеми підтримує будь-які використання 

природної системи, а також дозволяє уникнути жертвування одним видом 

використанням задля іншого. 
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Якщо теперішню ситуацію розглядати як ко-еволюцію природних систем 

та людського суспільства (наприклад, Кернс, 1994, 1996), в яких система 

життєзабезпечення зберігається як за технологічними, так і за екологічними 

компонентами, тоді зворотний зв'язок інформації з природних систем повинен 

бути достатнім для забезпечення того щоб їх цілісність не була знищена 

внаслідок зосередження на системі підтримки житті людського суспільства. 

Концепція асиміляційної спроможності базується на припущенні, що 

природні системи можна використовувати, але ними не слід зловживати 

(виділено перекладачем). З цієї точки зору виробництво технологічних послуг 

має бути збалансованим зі збереженням надання екосистемних послуг, що 

вимагатиме стриманості у першому виробництві. 

В результаті такої точки зору асиміляційна спроможність є, можливо, 

ключем до сталого використання планети. Крім того, здорова екосистема 

забезпечить багато інших сервісів для людського суспільства окрім 

асиміляційної спроможності. Тому, хоча можливості асиміляція відходів та 

інших продуктів, які вже не є корисними для людського суспільства, безумовно 

є важливими, служба сталого використання планети, сталість також вимагає 

підтримки газового балансу атмосфери та підтримки генетичного пулу, 

необхідних для задоволення мінливих кліматичних та інших умов в ряді інших 

видів діяльності. Тому асиміляційну спроможність слід розглядати як одну з 

багатьох вигід для здоров'я та цілісності екосистеми. Варто ще раз наголосити, 

що надмірна увага до однієї послуги цілком може спричинити погіршення 

роботи інших сервісів. Найкращий спосіб уникнути цього є забезпечення 

здоров’я та цілісності екосистеми, що автоматично забезпечить продовження 

послуг, які екосистеми надають людському суспільству, і, таким чином, 

сприятиме сталому використанню планети». 

Найголовнішою особливістю зазначеного підходу є те, шо він спирається 

на ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН та ЕКОЛОГІЧНІ пороги толерантності 
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екосистем, а не на обмеження у господарському використанні природних 

ресурсів. 

Отже, наведені фпагменти наукових текстів з точки зору теоретиків 

екології висловлюють діапазон думок від повної відмови від використання АС 

до її поміркованого використання. В останньому випадку слід мати інформацію 

про межу допустимого впливу на екосистеми. 

На підставі викладеного слід зробити висновок, що сучасна водна 

політика ЄС та її правова реалізація у ВРД не передбачає використання АС 

з економічною метою при регулюванні скидання забруднюючих речовин. Але 

допускається єдине виключення у випадку, коли ЗР належить до категорії 

ПР та виконуються вимоги ст. 4 ДСЯД. 

 

5.5 Вимоги українського законодавства до використання АС 

 

Єдиним документом, який містить вимоги до АС, у водному 

законодавстві України є МР, про правовий статус якого зазначалося вище у 

даному звіті про НДР. Визначення АС, наведене у п. 7 р. ІІ МР також 

наводилося і досліджувалося вище. У подальшому тексті МР введено такі 

поняття: «найменшої (лімітованої)» АС, «повного використання АС 

водоприймача», «впливу інших випусків на АС водоприймача», «оптимальний 

розподіл АС водних об’єктів між випусками зворотних вод водокористувачів», 

«вільної АС», «найменшої розрахункової величини АС річок, критерій 

відносного пропорційного використання АС на одиницю витрати зворотних 

вод», «право суб’єкта водокористування на «отримання квоти» АС 

водоприймача для здійснення водовідведення». 

Зазначені поняття, їх кількість та зміст свідчать про всебічну залученість 

АС та ділянок приймаючих ділянок водних об’єктів, для яких така АС 

визначається (у тому числі і ЗЗ), в економічну діяльність зі спеціального 

водокористування в частині регулювання скидання ЗР. Більше того, йдеться 
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про ставлення до АС як до об’єкту правовідносин у галузі забезпечення 

екологічної безпеки водокористування. 

У МР такий економічний підхід до використання АС рекомендується 

застосовувати до усіх без винятку ЗР, для яких встановлюються нормативи 

ГДС. 

З позиції сучасних українських (але не міжнародних!) еколого-

політичних вимог таке ставлення до АС є цілком виправданим. Вище у даному 

розділі зазначалося, що у головному документі державної екологічної політики 

України [14, р. 1] (Стратегія) серед завдань «Ціль 2. Забезпечення сталого 

розвитку природно-ресурсного потенціалу України» визначено: «створення 

екологічно та економічно обґрунтованої системи платежів за спеціальне 

використання природних ресурсів, у тому числі природних ресурсів з 

асиміляційним потенціалом». 

У розпорядчому документі «Національний план дій з охорони 

навколишнього природного середовища на період до 2025 року» (затв. 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 443-р) [99] 

задля реалізації згаданого завдання Стратегії міститься розділ «Створення 

екологічно та економічно обґрунтованої системи платежів за спеціальне 

використання природних ресурсів, у тому числі природних ресурсів з 

асиміляційним потенціалом», в якому передбачено захід: 32 «Удосконалення 

організаційно-економічних заходів щодо забезпечення раціонального 

використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів». За результатом 

заходу буде «запроваджено механізм стимулювання раціонального 

використання водних ресурсів та заходів з охорони вод». 

Порявнюючи вимоги до української водної політики з наведеними у п.р. 

5.4 даного звіту про НДР вимогами законодавства ЄС до регулювання скидання 

ЗР, а також з принципами політики Співтовариства щодо довкілля, 

викладеними у параграфі (11) преамбули ВРД [46]: «принципі попередження та 

вжиття запобіжних заходів, виправлення ситуації, що призводить до 
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екологічних збитків, у першу чергу у джерелі її виникнення, та обов’язку 

винуватця заплатити за забруднення», слід констатувати наступне.  

Особливе значення для РСЗР має дотримання принципу запобіжності. 

В умовах відсутності в Україні СЯД для ЗР використання асимілюючої 

спроможності не може гарантувати позбавлення і навіть визначення 

негативного впливу скинутих речовин на довкілля. Існуючі нормативи ГДК 

за своїм цільовим призначенням не можуть замінити СЯД. 

Вимогу щодо здійснення спеціального водокористування в частині 

регулювання скидання ЗР з економічним використанням властивості АС 

зон змішування слід вважати такою, що не відповідає принципам 

європейської водної політики та міжнародним зобов’язанням України.  

 

У даному розділі досліджено еколого-політичні, еколого-правові та 

еколого-економічні вимоги до ЗЗ, а також їх властивості та особливості як 

ділянок водних об’єктів у безпосередній близькості до джерел скидання ЗР, у 

межах яких може законодавчо дозволятися перевищення СЯД щодо деяких ЗР, 

а отже, відбуватися порушення вимог екологічної безпеки. Досліджено 

принципи визначення ЗЗ у водному законодавстві України та ЄС. Виявлено, що 

в Україні зберігся спосіб РСЗР, який діяв у колишньому СРСР з середини 

минулого століття (протягом 70 років). За цим принципом ЕІП, «емісія – 

іммісія», передбачалося створення ЗЗ у безпосередній близькості до джерел 

скидання ЗР у водні об’єкти. Існування ЗЗ обумовлює використання їх 

властивостей для економічних цілей (зменшення концентрації ЗР наприкідці 

ЗЗ). Такий принцип регулювання вцілому не змінився в Україні і зараз. 

На відміну від ЕІП у водному законодавстві ЄС для цілей РСЗР 

використовується комбінований підхід, за яким забруднення регулюється у 

його джерелі шляхом використання НДТ або відповідних ГЗВ (ГЗЕ), а для 

категорії ПР допускається використання ЗЗ, поширення яких обмежуються 
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відстанню, на якій починається дотримання СЯД. У загальному випадку 

існування ЗЗ у водному законодавстві ЄС не передбачено. 

Виконаний аналітичний огляд досвіду та практичних заходів з РСЗР у 

державах-членах ЄС підтверджує винятковий характер використання ЗЗ. За 

станом на 2019 р. ЗЗ для ПР набули найбільшого поширення у Нідерландах. 

Виявлено, що найбільш екологічно розвинені та багаті на водні ресурси 

держави (зокрема, Сполучене Королівство, Німетчина, Франція, Італія, 

Ресчпубліка Польща та ін..) не мають ЗЗ, визначених та встановлених у 

відповідності до ст. 4 ДСЯД. З огляду випливає, що на час надання звітів про 

виконання РБМП (2019 р.) ЗЗ як засоби регулювання скидання ПР не були 

поширеними у водоохоронній діяльності ЄС, а це свідчить про переважне 

використання НДТ (або відповідних ГЗВ (ГЗЕ)) як інструментів РСЗР. 

На відміну від європейського українське РСЗР побудовано на застарілій 

системі нормативів ГДС, які фактично передбачають існування ЗЗ для кожної 

ЗР. Сучасна українська система не має СЯД, окрім запозичених європейських 

СЯД для ПР. Скид величезної більшості поширених в Україні ЗР продовжує 

лімітуватися нормативами ГДС для двох видів водокористування. Методичний 

документ, за яким здійснюється розроблення нормативів ГДС, має 

рекомендаційний характер, не належить до категорії нормативно-правових 

актів та не має зобов’язувального характеру. 

У вищих актах українського водного законодавства поняття ЗЗ відсутнє. 

Деякі нормативно-правові акти та рекомендаційні документи українського 

водного законодавства передбачають встановлення та існування аналогів ЗЗ, 

але вимоги до таких аналогів істотно відрізняються від вимог до європейських 

ЗЗ. 

Використання українських аналогів ЗЗ ґрунтуються на їх властивості АС. 

Виходячи з особливостей АС у МР пропонується широке коло напрямів 

економічного використання АС з метою збільшення нормативів ГДС при 

спеціальному водокористуванні в частині РСЗР. У МР навіть стверджується про 
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випадки, коли «порушується право суб’єкта водокористування на «отримання 

квоти» асимілюючої спроможності водоприймача для здійснення 

водовідведення». Таке саме економічне ставлення до АС підтримано останніми 

документами екологічної політики України (Стратегія та Національний план). 

Отже, у документах вищіх політичних та центральних органів державного 

управління висловлено ставлення до АС як до додаткової корисної природної 

властивості, яка може використовуватися суб’єктами економічної діяльності, 

розподілятися між ними, може бути включеною в еколого-правову та еколого-

економічну систему спеціального природокористування і навіть підлягати 

оплаті. 

Більш поглиблене вивчення наукового походження поняття АС та 

ставлення до нього в актах і документах ЄС, у наукових джерелах, свідчить про 

таке. АС належить до дуже застарілих інструментів РСЗР і в еколого-

політичному відношення спирається на «Принцип 6» щодо АС, висунутий ще у 

«Декларации Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды 

1972 года», відомій як Стокгольмська Декларація. У подальші роки принцип 

АС зазнав наукової критики і перегляду. 

У Всесвітній хартії природи, прийнятій у 1982 р. на 37-й сесії Генеральної 

Асамблеї ООН, було задекларовано принцип застережності та принцип 

обмеження забруднення у його джерелі. Після 1982 р. діяльність з РСЗР 

скеровувалася у напрямах дотримання «принципу обережності» та «обмеження 

забруднення у його джерелі». Ці принципи увійшли до засадничих документів 

Сропейського Співтовариства і до директив екологічного законодавства ЄС, 

зокрема, до ВРД. Сучасне водне законодавство ЄС не містить поняття АС, а 

визначення головної складової АС – розбавлення, у ньому навіть не наводиться. 

Це означає, що за водним законодавством ЄС у загальному випадку 

властивості ЗЗ не використовуються у діяльності з РСЗР. Таке 

використання дозволяється лише у виключному випадку, коли ЗР належить 

до категорії ПР та виконуються вимоги ст. 4 ДСЯД. 
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У сучасних документах екологічної політики України: Стратегя та у 

«Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 

період до 2025 року», визначено ставлення до АС як до додаткової природної 

корисної властивості, яка може використовуватися суб’єктами 

економічної діяльності, розподілятися між ними, може бути включеною в 

еколого-правову та еколого-економічну систему спеціального 

природокористування і підлягає оплаті. 

Особливе значення для РСЗР має дотримання принципу запобіжності. 

В умовах відсутності в Україні СЯД для ЗР використання АС не може 

гарантувати позбавлення негативного впливу скинутих ЗР на довкілля. 

Існуючі наразі нормативи ГДК за своїм цільовим призначенням (і методами 

визначення) не можуть замінити СЯД. 

Вимогу щодо здійснення спеціального водокористування в частині 

регулювання скидання ЗР з економічним використанням властивості АС ЗЗ 

слід вважати такою, що не відповідає принципам європейської водної 

політики та міжнародним зобов’язанням України.  

Виходячи з викладеного слід зробити висновок що українська орієнтація 

еколого-правових принципів РСЗР на економічне використання 

властивостей ЗЗ, зокрема їх АС, не відповідає принципам європейського 

екологічного законодавства. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках наводяться результати робіт за даною темою, які одержано у 

2019–2021 роках та частково викладено, зокрема, у попередніх звітах про НДР: 

«Звіт про науково-дослідну роботу за темою № 27 / 1.2 «Розроблення 

наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон змішування скидів 

забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України у відповідності до 

водного законодавства ЄС» (проміж.), Харків. УКРНДІЕП ; кер. В. І. Уберман. 

– № ДР 0119U102781. – Х., 2019. – 243 с. [4]; 

«Звіт про науково-дослідну роботу за темою № 27 / 1.2 «Розроблення 

наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон змішування скидів 

забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України у відповідності до 

водного законодавства ЄС» (проміж.), Харків. УКРНДІЕП ; кер. В. І. Уберман. 

– № ДР 0120U101434. – Х., 2020. – 236 с. [11] 

а також у друкованих та оприлюднених роботах (монографіях, статтях, 

доповідях на наукових конференціях тощо) наукового керівника даної НДР. 

 

1. Наукові результати роботи 

 

Більшість наукових результатів належить галузям екологічного, 

міжнародного та порівняльного права. 

В рамках даної НДР було вперше визначено та виокремлено для вивчення 

еколого-правовий інститут якості води та її регулювання (ЕПІЯВР) та його 

підінститут регулювання скидання забруднюючих речовин (РСЗР) водного 

законодавства України та екологічного законодавства ЄС. 

На етапі робіт 2019 р. досліджено напрям правового регулювання, який 

характеризується встановленням нормативів гранично допустимого скидання 

ЗР і, на відміну від використання НДТ у європейському законодавстві, є 

головним для сучасних умов української економіки. 
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Розглядається регулювання стосовно точкових джерел забруднення 

поверхневих вод. Визначено, що в обох еколого-правових підінститутах РСЗР, 

європейському та українському, зони змішування (ЗЗ) зворотних та 

поверхневих вод використовуються як природні регулятори (об’єкти довкілля, 

ділянки водних об’єктів) скидання забруднюючих речовин (ЗР) (зокрема, щодо 

пріоритетних (ПР) за визначенням ВРД) з точкових джерел у масиви 

поверхневих вод. 

До головних джерел європейського права щодо РСЗР належать: ВРД ЄС, 

ДЕСЯВ, ДЗСНР та ДПВ. Найбільш поширений український переклад ВРД, 

який міститься у державній базі джерел права, не відповідає науково-

термінологічним вимогам до коректності юридичних перекладів, істотно 

викривляє змістовне значення базових юридичних термінів та понять. 

Виявлено спільні еколого-правові особливості ЗЗ у європейському 

екологічному та українському водному законодавствах, а також головні 

відмінності між ними. У ДЕСЯВ міститься змістовне визначення ЗЗ та вимог до 

них, запроваджується ставлення до фрагменту водного об’єкту як до 

інструменту регулювання. У цьому випадку регулюючи властивості та 

регулююча спроможність визначаються розбавленням певної пріоритетної ЗР, 

що міститься у зворотній води, на ділянці водного об'єкту, прилеглій до точки 

(пункту) скидання ЗР, тобто гідрохімічними та гідравлічними 

характеристиками. 

Досліджено вимоги керівних (нормативно-технічних, нормативно-

методичних) документів ЄС, які стосуються методичних засад та підходів до 

нормативно-методичного регулювання скидання ЗР з точкових джерел у 

поверхневі води з використанням ЗЗ. Зокрема, досліджено рекомендації ТКІ та 

ТДД. 

В українському законодавстві поняття ЗЗ у явному вигляді відсутнє. 

Лише норми щодо ГДС у ВКУ ґрунтуються на властивостях масивів вод, до 

яких здійснюється скидання ЗР. Найбільш дієвий обсяг вимог підзаконних актів 
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до регулювання скидання ЗР припадає на Правила, Порядок та Перелік, 

Методику. ЗЗ виникає у законодавстві de facto та змістовно використовується 

при визначенні ГДС як внутриводоймищна ділянка водного об’єкта у 

безпосередній близькості до точкового джерела надходження (скиду) ЗР, у 

межах поширення якої відмінність масової концентрації ЗР від його 

концентрації при відсутності даного джерела не перевищує встановлений 

рівень (без врахування знаку). 

Визначено, що чинні Правила у частині якості вод та її регулювання 

ґрунтуються на декількох принципах, частина з яких мають сумнівну або 

помилкову відповідність вищим актам законодавства та є хибними з еколого-

інженерної точки зору. Дослідження сучасної редакції Порядку свідчить про 

грубі еколого-правові помилки у його тексті, про невідповідність деяких 

важливих положень цього нормативно-правового акта ВКУ як базовому акту 

галузевого законодавства, та про незадовільний рівень нормотворчої техніки. 

Недавно змінений Перелік фактично ігнорує головний базовий принцип та 

регулюючий інструмент впливу на якість вод: списковий механізм визначення 

та поділу ЗР у залежності від сфери їх використання, хімічної природи, 

властивостей, форм існування та поведінки у водному середовищі. Виключення 

із сучасного Переліку списків забруднюючих речовин (які були у попередній 

версії) та дій з ними свідчить про невідповідність чинної редакції Переліку 

вимогам імплементації ВРД ЄС, де, як і в усьому водному та екологічному 

законодавстві ЄС, списковий принцип ставлення до регулювання надходження 

ЗР у навколишнє природне середовище відіграє головну роль. 

Визначено, що поточні зміни, які здійснювалися у водному законодавстві 

України три останніх роки, не можуть швидко та істотно поліпшити якість вод, 

бо ними не створюється наближених до європейських та найбільш дієвих 

правових важелів, що безпосередньо та оперативно впливають на хімічний та 

екологічний стан вод.  
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Досліджено найбільш важливі аспекти гармонізації базових понять 

українського та європейського водних законодавств, які безпосередньо 

пов’язані зі створенням та використанням ЗЗ. Від результатів такої гармонізації 

залежить вся діяльність з регулювання скидання ЗР в Україні, а, у кінцевому 

стані, якість води в її природних джерелах. 

За етапом 2020 р. можна сформулювати наступні висновки.  До складу 

понятійної бази входять цільові поняття: «забруднення», «забруднюючи 

речовини», «якість води», та інструментальні поняття: «стандарт якості 

довкілля», «стандарт якості», «пріоритетні речовини», «небезпечні речовини», 

«специфічні речовини» тощо. 

Виявлено принципові відмінності між поняттями водних законодавств ЄС 

та України щодо забруднення, забруднюючих речовин, якості води та її 

регулювання, причина яких полягає у різній цільовій спрямованості цих 

законодавств: водоохоронній та економічній (господарській) відповідно. 

Наслідки таких відмінностей негативно позначаються на законодавчому 

регулюванні деяких напрямів охорони вод, обумовлюють розбіжності у 

здійсненні української та європейської водоохоронної політики. Найбільший 

негативний вплив чиниться на регулювання скидання ЗР. Для усунення 

відмінностей слід перш за все здійснити європейську диференціацію ЗР за їх 

небезпекою, за черговістю боротьби з ними та за вимогами до регулювання їх 

скидання, зокрема, запровадити відповідний європейський списковий механізм 

поділу ЗР. 

Виявлено існування принципових відмінностей між поняттями водних 

законодавств ЄС та України щодо стандартів якості води, причиною яких є 

зазначене вище різне цільове спрямування цих законодавств. Відсутність 

імплементації європейського розуміння поняття СЯД в українське водне 

законодавство руйнує концептуальну, логічну та інструментальну єдність 

імплементованих фрагментів ВРД, створює плутанину, невизначеності, 



188 

 

обмеження та помилки в апроксимованій українській версії, надмірно 

ускладнює відповідний комплекс підзаконних актів. 

Виявлено принципові відмінності між базовими поняттями водних 

законодавств ЄС та України щодо критеріїв хімічної якості поверхневих вод, 

які ґрунтуються на понятті СЯД та мають шість головних структурних 

компоненти. Визначено, що СЯД як критерій, на даний час (до 2020 р. на 

першому етапі імплементації європейського водного законодавства) не зазнав 

еквівалентного еколого-правового відбиття в українському водному 

законодавстві. Відмінності залишають державний моніторинг вод без чітких 

цілей та критеріїв оцінювання якості вод, стримують розроблення законодавчих 

інструментів регулювання скидання хімічних речовин, обумовлюють 

розбіжності у здійсненні української та європейської водоохоронної політики. 

Наслідком відмови від поняття СЯД у ВКУ є правові некоректності та 

прогалини у підзаконних актах, які негативно позначаються на законодавчому 

регулюванні охорони вод. 

Подолання понятійних розбіжностей слід починати з використання 

європейського спискового механізму поділу ЗР за небезпекою для довкілля, 

черговістю боротьби з ними та регулювання їх скидання, а також із включення 

поняття СЯД та його похідних у ВКУ. 

Цільова різновекторність водних законодавств ЄС та України вимагає 

зміни парадигма української охорони вод з економічної (господарської) на 

екологічну, а екологізацію українського водного законодавства слід починати з 

першочергової рецепції зазначених базових понять. Така рецепція (або 

гармонізація понять) повинна передувати будь-якому запровадженню еколого-

правових інститутів. 

Визначено, що головною перешкодою імплементації європейських вимог, 

є різне цільове спрямування європейського та українського водних 

законодавств: водоохоронне та економічне (господарське) відповідно. 

Відмінності спричиняються, перш за все, відсутністю у ВКУ механізму 
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поділення ХР на ПР і СР та диференційованого ставлення до регулювання 

скидання цих категорій речовин. Виявлено принципові відмінності між 

базовими поняттями водних законодавств ЄС та України щодо критеріїв 

хімічної якості поверхневих вод: СЯД та ГДК відповідно. Констатовано 

існування в українському ЕП підінституті РСЗР юридичних колізій щодо вимог 

до скидання ХР. Також виявлено наявність змістовних розбіжностей між 

поняттями правових інструментів регулювання: ГВВ у ВРД та ГДС у ВКУ. 

Підтверджено висновок, що задля ефективної імплементації європейського 

водного законодавства парадигма української охорони вод вимагає зміни з 

економічної (господарської) на екологічну. Першими кроками у напрямі 

подолання розбіжностей мають бути: 

– запровадження європейського поділу ЗР за небезпекою для довкілля, 

черговістю боротьби з ними та регулювання їх скидання; 

– рецепції базових європейських понять, зокрема, пов’язаних із СЯД та 

його похідними, з регулюванням скидання речовин у водні об’єкти. На цьому ж 

кроці треба створювати басейнові та локальні сучасні переліки СР. 

Важливим завданням є необхідність законодавчого закріплення у ВКУ 

понять НДМ та КП щодо регулювання скидання речовин, які орієнтується як на 

стандарти емісії, так і на СЯД. 

Отримані результати можуть використовуватися для розроблення 

законопроектних та нормопроектних пропозицій при імплементації 

європейського принципу регулювання скидання ЗР. Додатково слід  

підкреслити, що альтернативою глибокої екологізації ВКУ шляхом рецепції 

досліджених понять та значних змін може стати розроблення та прийняття 

спеціального Закону України «Про охорону вод», подібного Закону України 

«Про охорону земель». Останній діє у відповідній сфері регулювання разом із 

Земельним кодексом України. 

Надано змістовне визначення підінституту РСЗР, окреслено його склад та 

структуру в екологічному законодавстві ЄС та у законодавстві України про 
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охорону навколишнього природного середовища. Стисло викладено еколого-

правовий зміст регулювання скидання ЗР в екологічному законодавстві ЄС та 

еколого-правовий зміст регулювання скидання ЗР у законодавстві про охорону 

навколишнього природного середовища України. 

Порівняння європейського та українського підінститутів РСЗР свідчить 

про принципові відмінності: понятійні, інструментальні та методичні, які 

коріняться у розбіжності парадигм європейського та українського водних 

законодавств. З констатації такої відмінності випливає неможливість простої 

імплементації (шляхом уніфікації) у водне законодавство України відповідних 

вимог законодавства ЄС. Така імплементація в частині РСЗР вимагає зміни 

парадигми водного законодавства України з господарської на екологічну. 

Альтернативою такої зміни міг би стати спеціальний Закон України «Про 

охорону вод». 

На етапі 2021 р. Виконано поглиблений порівняльний аналіз 

європейських та українських джерел еколого-правового лімітування скидання 

речовин у законодавстві ЄС та України. Для цього використано поділ джерел 

права на загальні та спеціальні стосовно РСЗР. Спецілізація визначається за 

галуззю відносин, що регулюються, видами водокористування та за критерієм 

поширення вимог до складу та властивостей води (що забирається, зворотної чи 

поверхневої) лише на один конкретний вид водокористування у межах 

предмету регулювання норми або акту. Подальший порівняльний аналіз 

виконується з метою першочергової гармонізації поняттєво-категоріального 

апарату в рамках поетапної імплементації і реалізації вимог Стратегії. 

здійснюється на базі загальних джерел. 

Досліджено проблеми гармонізації базових дефінітивних норм 

європейського та українського водного законодавств, які належать до загальної 

проблеми створення українського підінституту РСЗР та імплементації ВРД. 

Зазначено, що ядро РСЗР містить норми щодо обмеження скидання (емісії) у 

воду речовин, які надходять із точкових джерел, тобто лімітаційного 
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регулювання. Наголошено, що в європейському екологічному законодавстві до 

таких обмежень належать граничні значення викидів (виділень, скидів), а у 

Водному кодексі України (ВКУ) та у Законі України про охорону 

навколишнього природного середовища – гранично допустимі скиди та ліміти 

скиду речовин. Аналіз досліджень засвідчив, що для виконання взятих 

Україною міжнародних зобов’язань слід гармонізувати базові поняття і 

термінологію українського водного законодавства з європейськими правовими 

дефініціями. Стверджується, що важлива роль у гармонізації належить 

спеціальній науковій термінології та юридичним перекладам, а гармонізацію 

слід починати з поняттєво-категоріальних засад європейського та українського 

підінститутів РСЗР у поверхневі води з точкових джерел. 

Запропоновано та використано принцип системного аналізу поширення 

забруднювального впливу, за яким виділяються шість сегментів поняттєвої 

сигніфікації, що характеризують окремі ланки у ланцюзі такого впливу. 

Керуючись зазначеним принципом досліджено головні поняття-дефініції 

європейського та українського підінститутів РСЗР, виконано їх змістовне 

порівняння. Визначено, що ВРД містить 12, а ВКУ – 10, базових понять 

відповідних підінститутів РСЗР. Аналітичне порівняння базових визначень та 

термінів, якими утворюються поняттєво-категоріальні засади європейського та 

українського підінститутів РСЗР у поверхневі води з точкових джерел, виявило, 

що лише 2 з 10 базових понять ВКУ змістовно відповідають поняттям ВРД. 

Інші базові поняття ВРД вимагають рецепції й включення у текст ВКУ. 

Визначено мінімальний обсяг такої рецепції ("Забруднення", "Забруднювач", 

"Небезпечні речовини", "Речовини, боротьба із забрудненням якими потребує 

першочергових заходів", "Засоби контролю за викидами" (у сенсі 

«регулювання»), "Комбінований підхід", "Стандарт якості довкілля").  

Безпосередній правовий вплив на джерела надходження ЗР у воду 

здійснюється на базі поняттєвого апарату інституту РСЗР. Найбільш дієвим 

способом реалізації такого впливу є лімітаційне регулювання скидання ЗР. Для 
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застосування в Україні лімітаційного регулювання за європейськими 

принципами першим кроком має бути рецепція поняттєвого апарату 

європейського еколого-правового підінституту РСЗР. Попри значний обсяг 

загальнотеоретичних досліджень щодо необхідності термінологічної уніфікації 

на сучасному етапі імплементації Україною вимог екологічного законодавства 

ЄС рекомендації таких досліджень ігноруються. Поняттєвий апарат 

законодавчого РСЗР є складним і має багато зв’язків із суміжними галузями 

права, тому для його визначення та рецепції доцільно поділити джерела вимог 

(норм) за спеціалізацією. Спеціальні норми спрямовані на склад та властивості 

води (забраної, зворотної чи поверхневої) переважно одного конкретного виду 

її використання. В екологічному законодавстві ЄС загальними стосовно РСЗР 

слід вважати директиви ВРД; ДПВ; ДСЯД; ДНРВ. Українськими 

законодавчими (у вузькому сенсі) джерелами загальних вимог є ЗУПОНПС та 

ВКУ. Поняттєвий апарат РСЗР утворюється як нормами-дефініціями так і 

поняттями, наведеними у статтях (пунктах) актів законодавства. Головні 

поняттєві проблеми виникають через відсутність сталих офіційних та юридично 

коректних перекладів джерел європейського права, через термінологічну 

неузгодженість європейських та українських наукових та інженерних понять. 

Методика порівняльного дослідження, ґрунтується на системному аналізі 

поширення забруднювального впливу за структурою ланцюга суб’єктної дії на 

склад та властивості поверхневої води у ЗЗ. У такому ланцюзі виділено 9 

окремих ланок – ситуаційних структурних елементів (сегментів). Для цілей 

РСЗР найбільш важливими поняттєвими відмінностями між ВКУ та ВРД (разом 

з ДСЯД) є: «пріоритетна речовина», «специфічна речовина», «комбінований 

підхід», «найкраща доступна техніка», «зона змішування» та «стандарт якості 

довкілля». Рецепція цих понять належить до першочергових заходів з 

наближення водного законодавства України до екологічного законодавства ЄС 

і виправлення термінологічно некоректних юридичних перекладів.  
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Внаслідок імплементації європейських вимог денотат поняття ЗЗ, яке 

наразі немає відповідника в українському водному законодавстві, слід 

розглядати як важливий еколого-правовий засіб лімітаційного регулювання 

скидання речовин. Отже, є підстави вважати що при включенні поняття ЗЗ у 

водне законодавство відповідна частина масиву води стає об’єктом 

правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки водокористування. До 

важливих подальших досліджень належить порівняння наведених вище 

спеціальних європейських та українських джерел права. 

Виконано порівняльний аналіз європейського та українського еколого-

правових підінститутів РСЗР і визначено відповідність українського 

підінституту європейському. Зміст аналізу полягає у проеціюванні на ланцюг 

поширення забруднювальних речовин та відповідного впливу 

(запропонованому у данвй роботі) релевантних норм (або їх частин) з джерел 

обох законодавств, змістовного визначення відповідей про відповідність таких 

норм для кожної окремої ланки усього ланцюга за встановленими варіантами 

відповідей: відповідає, не суперечить, частково враховує, не відповідає, не 

врегульовано законодавством ЄС, та на підставі часткових (ланцюгових) 

порівнянь надання загального висновку про необхідність змін українського 

законодавства. У ланцюзі поширення ЗР у водному об’єкті враховуються три 

головні його частини: 

– джерело ЗР; 

– ділянки водного об’єкта, безпосередньо прилегла до джерела; 

– подальша (поза прилеглої) ділянка поширення забруднювального 

впливу. 

Предметно-функціональний аналіз правових норм РСЗР здійснюється у 

межах трьох зазначених частин ланцюга впливу. Аналіз оцінок змістовних 

відповідностей норм українського аконодавства нормам директив ЄС, 

наведених у стовпчику 4, стосовно кожної окремої ланки усього ланцюга за 

встановленими варіантами відповідей (відповідає, не суперечить, частково 
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враховує, не відповідає, не врегульовано законодавством ЄС) свідчить про таке. 

Визначено кількість різних варіантів оцінок щодо 18 ланок у ланцюзі 

поширення ЗР та у відповідному регулювальному впливі. Переважна більшість 

оцінок належить до категорії «не відповідає». Другою за кількістю є категорія 

оцінок «не суперечить». Крім того, український підінститут РСЗР має незначну 

кількість особливостей, які відсутні у відповідному європейському 

підінституті. Такий розподіл свідчить про наступне: 

– вцілому подібне (за обсягом головних ланок) відображення 

нормативного РСЗС в українському водному та в європейському екологічному 

законодавстві; 

– існування великої кількості змістовних розбіжностей та відмінностей 

українського та європейського підінститутів еколого-правового регулювання; 

– більш глибоку та детальну розробленість європейського нормативного 

РСЗР у порівнянні з українським; 

– значну відмінність європейського інституту РСЗР від українського 

відповідника в частині предметів регулювання, способів та змісту регулювання. 

Визначено про такі недоліки українського РСЗР: 1) відсутність поділу ЗР 

з ступенем їх небезпеки; 2) відсутність подібного європейському законодавчого 

критерію «стандарт якості довкілля»; 3) законодавчу некоректність екологічної 

мети регулювання у вигляді поняття «екологічного нормативу якості води» і 

відсутність визначення такого нормативу. 

Вцілому за результатами виконаного порівняльного аналізу 

європейського та українського еколого-правових підінститутів РСЗР слід 

констатувати їх принципову і значну відмінність. 

Розроблено наукові пропозиції, які відображають ставлення наукового 

керівника даної НДР до обсягу та змісту змін у законодавстві України при 

імплементації в українське водне законодавство європейського інституту РСЗР. 

Зазначена імплементація вимагає змін, які полягають як у внесенні наведених 

вище пропозицій до рамкового закону щодо охорони навколишнього 
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природного середовища (ЗУПОНПС) та Водного кодексу України, так і 

прийняття зазначених нових підзаконних актів. Слід наголосити, що перш за 

все підлягають усуненню виявлені колізії у чинних актах водного 

законодавства України стосовно РСЗР. 

До головних концептуальних змін у законодавстві належать наступні. 

1. Зміна існуючої парадигми водного законодавства шляхом переходу від 

економічної спрямованості до екологічної. У зв’язку із важливістю і достатньо 

специфічними особливостями цього напряму, його націленістю на проблеми 

якості води та її захист від негативного впливу антропогенної діяльності, 

найбільш доцільним способом такої зміни було би прийняття спеціального 

Закону України «Про якість води водних об’єктів та її охорону» (назва 

орієнтовна). Аналог подібного підходу існує у земельному законодавстві, де 

поряд із Земельним кодексом України діє спеціальний Закон України «Про 

охорону земель». Додатковим аргументом щодо корисності зазначеного 

спеціального закону може слугувати необхідність реалізації екосистемного 

підходу до управління водними ресурсами (стосовно якості води) в Україні у 

контексті сталого розвитку. Таку реалізацію найбільш повно може забезпечити 

лише окремий спеціальний закон. 

Розуміючи складність та тривалість процесу законотворення та поки що 

недостатньо сформований суспільний запит на згаданий закон, для такого 

переходу запропоновано мінімальний обсяг змін до чинного ВКУ, якими, на 

погляд керівника даної НДР, принципово забезпечується законодавча реалізація 

підінституту РСЗР із точкових джерел у поверхневі води. Підінститут РСЗР 

слід вважати головним правовим важелем зменшення антропогенного впливу 

на якість води у водних об’єктах. 

2. Розширення поняттєво-термінологічного апарату ВКУ. Головними 

поняттями, які підлягають визначенню та використанню у змінах до ВКУ є 

наступні:  
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– пріоритетні та специфічні ЗР, які визначають властивості 

забруднюючих речовин як матеріальних агентів якості води;  

– стандарти якості довкілля для ПЗР, які визначають критерії оцінки 

хімічного стану води; 

– найкращі доступні технології, якими визначається сучасна технічно 

досяжна ступінь зменшення негативного впливу джерел скидання ЗР;  

– зони змішування, які дозволяють використовувати властивості деяких 

діляниводних об’єктів для зменшення концентрації ЗР і досягнення СЯД. 

3. Надання можливості застосування двох видів РСЗР: 

– для ПР щодо всіх випадків їх скидання у приймаючі водні об’єкти за 

європейськими вимогами; 

– для СР щодо їх скидання лише в українські водні об’єкти (у межах 

встановлених басейнів або за локальними вимогами). 

До технічних змін у водному законодавстві належать: 

1. Розширення української бази нормативного регулювання якості 

шляхом створення державної системи стандартів якості довкілля. 

2. Створення державної системи НДТ та їх характеристик (у сфері 

охорони вод від забруднення). 

Досліджено еколого-політичні, еколого-правові та еколого-економічні 

вимоги до ЗЗ, їх властивості та особливості як особливих ділянок водних 

об’єктів у безпосередній близькості до джерел скидання забруднюючих 

речовин, у межах яких може законодавчо дозволятися перевищення стандартів 

якості довкілля щодо деяких ЗР, а отже, здійснюватися порушення вимог 

екологічної безпеки. Зроблено висновок що сучасна українська орієнтація 

еколого-правових принципів РСЗР на економічне використання властивостей 

ЗЗ, зокрема їх АС, не відповідає принципам європейського екологічного 

законодавства. 

Виявлено принципові відмінності стосовно РСЗР між європейським і 

українським водними законодавствами. Такі відмінності коріняться у різному 
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ставленні до використання властивостей зон змішування. Українське 

законодавство в частині РСЗР грунтується на принципах Стокгольмської 

деклараціїї ООН 1972 р. та економічному використанні асимілюючої 

спроможності ЗЗ. Тоді як у європейському законодавстві таке використання є 

незначним винятком, можливим лише для деяких ПР за певних умов. 

Європейське законодавство щодо РСЗР базується на принципах Хартії природи 

1982 р., в центрі яких покладено принпипи застережності (оережності), 

боротьби із забрудненням у його джерелі та принцип «забруднювач платить». 

 

2. Практичні результати роботи 

 

До практичних результатів роботи належить виконаний (у звіті 2020 р.) 

керівником даної НДР та науково відредагований ним же український переклад 

головного методичного документу ЄС: «Технічне керівництво для 

ідентифікації зон змішування у відповідності до ст. 4(4) Директиви 

2008/105/ЄС» («Technical guidelines for the identification of mixing zones pursuant 

to Art. 4(4) of the Directive 2008/105/EC») (ТДД), спрямованого на визначення 

характеристик та встановлення ЗЗ зворотних вод, які містять у своєму складі 

ПР. Хоча такий авторський переклад не є офіційним, науковий керівник вважає, 

що його можна та доцільно опублікувати як перекладне виробничо-практичне 

видання (методичні рекомендації, посібник) та попередній крок у напрямі 

ознайомлення широкого кола українських науковців та фахівців у сфері 

розроблення екологічних нормативів, студентів та аспірантів з європейським 

досвідом у галузі регулювання скидання ЗР у водні об'єкти. 

Зазначений переклад доповнюється виконаним (у звіті 2021 р.) науковим 

керівником даної НДР і науково відредагований ним же перекладом другого 

методичного документа ЄС: «Технічний довідковий документ з ідентифікації 

зон змішування» («Technical Background Document on Identification of Mixing 

Zones») (ТДІ). Цей документ призначений для читання та використання разом з 
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ТДД. Хоча такий авторський переклад, як і попередній, не є офіційним, 

науковий керівник вважає, що його можна та доцільно опублікувати та 

використовувати як перекладне виробничо-практичне видання (методичні 

рекомендації, посібник) та попередній крок у напрямі ознайомлення широкого 

кола українських науковців та фахівців у сфері розроблення екологічних 

нормативів, студентів та аспірантів з європейським досвідом у галузі 

регулювання скидання ЗР у водні об'єкти. Обидва переклади, ТДД та ТДІ, 

утворюють базу для відповідних українських методичних документів. 

До практичних резудьтатів роботи також належать розроблені у розділі 4 

звіту 2021 року «Наукові пропозиції щодо визначення та встановлення зон 

змішування скидів забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод україни у 

відповідності до водного законодавства ЄС». У зазначених пропозиціях 

коротко викладено та підсумовано у формі змін до водного законодавства 

України наукові аспекти визначення та встановлення зон змішування скидів 

забруднюючих речовин у масиви поверхневих вод України у відповідності до 

водного законодавства ЄС, які є результатом виконання даної НДР. Підготовка 

пропозицій грунтувалася на вимогах чинних нормативно-правових актів та за 

рекомендаціями наступних нормативно-методичних документів:щодо 

нормопроектної діяльності. Саме ці пропозиції слід вважати кінцевим 

результатом даної НДР. 

 

3. Ступінь впровадження та можливі галузі або сфери використання 

результатів роботи; 

 

3.1. Результати роботи частково використані у 

нормативнопроектній дільності центральних органів державної влади 

України, зокрема, Міндовкілля України. За рекомендаціями наукового 

керівника даної НДР, які пропонувалися та подавалися до міністерства 

протягом 5-и останніх років, у цьому напрямі було усунуто один з двох 
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чинних раніше центральних нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин, а саме: «допустимі концентрації речовин, які 

відповідають ГДС», який незаконно передбачався абз. з), п. 1.8 нормативно-

правового акта «Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично 

допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами (затв. 

наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

від 15 грудня 1994 р. № 116)». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0313-94 

. За наведеною Інструкцією протягом 20 років здійснювався незаконний вплив 

на водокористувачів, які змушувалися обмежувати свою діяльність всупереч 

прямим вимогам та визначенням ВКУ. Крім того, у звіті з НДР доведено, що 

використання нормативу «допустимої концентрації» призводило до суперечок з 

водокористувами, тривалих та витратних судових розглядів цього питання. 

Одночасно було усунуто неправомірну вимогу п. 2.13 зазначеної Інструкції про 

«Після встановлення ГДС речовин вимагається дотримання як допустимих мас, 

так і допустимих концентрацій речовин …», а також частину розділу 4 

Інструкції «Контроль за дотриманням встановлених обмежень на скид 

зворотних вод». Слід зазначити, що сучасний нормативно-методичний 

документ, затверджений замість Інструкції у 2021 р. «Методичні рекомендації 

з розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин у водні об’єкти із зворотними водами (затв. наказом Міндовкілля № 

173 від 05.03.2021)». URL: https://mepr.gov.ua/documents/3331.html  [94], вже не 

містить зазначених незаконних вимог. Крім того, із затвердженої форми 

документації «Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин у водний об’єкт із зворотними водами ГДС, передбаченої Додатком 1 

до зазначених рекомендацій, вилучено показник «затверджена допустима 

концентрація», який існував у Додатку 2 до Інструкції.  

Наведене означає, що вже на етапі виконання НДР деякі важливі її 

рекомендації було використано у діяльності Міндовкілля з розроблення 

нормативних документів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0313-94
https://mepr.gov.ua/documents/3331.html
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3.2. Окремі проміжні результати роботи, які стосуються державної 

політики у сфері охорони вод та забезпечення їх якості, що надавалися 

органам державної влади як пропозиції для відповідних рішень. 

3.2.1. На запит Міністерства енергетики та захисту довкілля України 

(лист №26/1.1-24.3-6716 від 13.03.2020, підписаний В. о. Міністра Віталієм 

Шубіним) було надано перелік проблемних питань з відповідним 

обгрунтуванням та пропозиції щодо їх вирішення: «Проблемні питання 

екологічної безпеки України та пропозиції щодо їх вирішення». Надані 

матеріали містили у стислому вигляді висновки проміжних етапів даної НДР. 

3.2.2. Для Держвоагентства України 

– Пропозиції для Науково-технічної ради Держводагентсва України до 

проєкту Водної стратегії України, розробленому Міндовкілля та командою 

підтримки реформ. Надані на електронні листи від 22.04.2021 р., № 169/3/3/11-

21 від 14.01.2021; 

– До концептуальних засад розроблення водної стратегії України 

(матеріали УКРНДІЕП до п. 2 порядку денного засідання НТР Дежводагентства 

України, 29 вересня 2020 р.). 

3.2.3. Пропозиції до парламентських слухань Верховної Ради України на 

тему «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні 

п’ять років», які відбудуться 27 листопада 2019 року. Питання «Наукове 

забезпечення екологічної політики України». 

3.2.4. Пропозиції. Для забезпечення безумовного виконання «Основних 

засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030» 

(затв. Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII)(ДЕП 2030) 

пропонується. 

3.2.5. Пропозиції у виступах та зверненнях: 

– Директора науково-дослідної установи «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем» для парламентських слуханнях на 

тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в України»; 
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– Матеріали до зустрічі між Міністром екології та природних ресурсів 

України та керівниками наукових установ, що входять до сфери управління 

Мінприроди; 

– Голові Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 

3.2.6. Пропозиції для тематичних розглядів РНБО України щодо 

екологічної безпеки. 

 

4. Оцінка одержаних результатів і їх відповідність сучасному рівню 

наукових і технічних знань 

 

Наукову оцінку одержаних результатів можна побачити з публікаціц 

наукового керівника, наведених у наступному пункті даного розділу. Усі 

зазначені публікації у фахових виданнях, пройшли рецензування і отримали 

схвалення відповідних редакційних колегй. Друковані видання, які містять 

статті з матеріалів даної НДР, належать до категорії «Б» і індексуються у 

європейській системі “Copernicus”. Більшість наукових конференцій, на яких 

представлено результати даної НДР належать до категорії європейських або 

міжнародних. 

 

5. Наукова, науково-технічна, соціально-економічна значущість 

роботи 

 

Наукова, значущість роботи підтверджується публікаціями її результатів. 

Результати 1-го етапу даної НДР (2019 р.) частково викладено у 

публікаціях наукового керівника: 

– Наближення регулювання скидання забруднюючих речовин із стічними 

водами до вимог ЄС / У кн. : Матеріали 3-ї міжнародної  науково-практичної 

конференції Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, 
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експлуатація та моніторинг (23 – 25 жовтня 2019 р., м. Львів). – Львів, 2019 : 

Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 136 – 137; 

– Перехід скидання забруднюючих речовин в Україні до європейських 

вимог / У кн. : Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров`я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції 

MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – 

Харків: НТУ «ХПІ». – С. 56; 

– Апроксимація української системи регулювання якості поверхневих вод 

до права ЄС / International scientific and practical conference «Legal practice in EU 

countries and Ukraine at the modern stage», January 25–26, 2019: Conference 

proceedings, January 25–26, 2019. Vasile Goldis Western University of Arad, 

Romania.Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing» – P. 271 – 274; 

– Принципы перехода Украины к европейскому регулированию сбросов 

загрязняющих веществ / В кн. : Материалы, оборудование и 

ресурсосберегающие технологии: материалы Междунар. науч.-техн. конф. / М-

во образования Респ. Беларусь, М-во науки и вышего образования Рос. 

Федерации, Белорус.-Рос. ун-т ; редкол. : М. Е. Лустенков (гл. ред.) [и др.]. – 

Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 2019. – С. 330 – 331; 

– Еколого-правові особливості імплементації Україною законодавства ЄС 

про регулювання скидання забруднюючих речовин / International scientific and 

practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» 

Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 

2019. – Р. 437 – 440; 

– Поетапне наближення україніського еколого-правового підінституту 

регулювання скидання забруднюючих речовин до законодавства ЄС / В кн.: 

Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями 

досліджень : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Запоріжжя, 10–11 травня 2019 року / За заг. ред.  Т.О. Коломоєць. – 

Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – C. 98 – 102; 
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– Поетапне наближення українського еколого-правового інституту якості 

вод та її регулювання до законодавства Європейського Союзу / Chapter in: 

Legislation of EU countries: history, shortcomings and prospects for the development 

: Collective monograph. Frankfurt (Oder) Germany: European University Viadrina 

Frankfurt (Oder): Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 360 p. – P. 334 – 354; 

– Апроксимація законодавчого регулювання якості поверхневих вод 

України до права ЄС / Chapter in: Challenges and prospects for the development of 

legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective 

monograph. Cuiavian university in Wloclawek. Wloclawek, Poland Riga : 

Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. Volume 2. 304 p. – P. 200 – 216. 

Результати 2-го етапу даної НДР (2020 р.) частково викладено у 

наступних публікаціях наукового керівника даної роботи (закордонні 

монографії, статті у фахових наукових журналах категорії Б з міжнародною 

індексацією, статті у трудах міжнародних наукових конференцій тощо): 

– Поетапне наближення українського еколого-правового інституту якості 

вод та її регулювання до законодавства Європейського союзу / Chapter in: 

Legislation of EU countries: history, shortcomings and prospects for the development 

: Collective monograph. Frankfurt (Oder) : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 

Р. 334 – 354. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/304678851.pdf . 

– Понятійні еколого-правові відмінності при імплементації водного 

законодавства ЄС / 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист 

навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване 

природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український 

Консалтинг Центр (ЗУКЦ), 23–25 вересня 2020 р. ТзОВ, 2020. 228 с. С. 18. 

http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/11960/importantdoc/zbirny

ktez2020.pdf . 

– Інструменти законодавчого регулювання скидання забруднюючих 

речовин в Європейському Союзі та в Україні / Chapter in: Modern researches: 

progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union : 

https://core.ac.uk/download/pdf/304678851.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/11960/importantdoc/zbirnyktez2020.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/11960/importantdoc/zbirnyktez2020.pdf
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Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. Р.1057 – 

1077. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-43-3/2.25 . 

– Зміст та впровадження в Україні інтегрованого підходу до басейнового 

управління водними ресурсами // Sustainable Development – state and prospects: 

Proceedings of the 2 nd International Scientific Symposium SDEV‘2020 (12-15 

February 2020, Lviv-Slavske, Ukraine). – Lviv, 2020. –С. 134 – 137. 

– Інструменти законодавчого регулювання скидання забруднюючих 

речовин в ЄС і в Україні // Правові засади суверенного розвитку України в 

сучасних умовах. Мат. міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 

31 січня – 1 лютого 2020 р. – Київ : Таврійський національний університет ім. 

В.І. Вернадського, 2020. – С. 40–45. 

– Проблеми імплементації європейського поняття «забруднення» у водне 

законодавство України // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. 

Аракелян. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Т. 2. – С. 244–248. 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12624/%D0%9F%D1%80%D0%B

0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8

2%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

%2C%202020%20%D1%80.%2C%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y . 

– Відмінності еколого-правового регулювання скидання речовин в 

Україні та в ЄС // Юридична наука, законодавство і правозастосовча практика: 

закономірності та тенденції розвитку : Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Люблін, 

Республіка Польща, 30-31 жовтня 2020 р.).  

DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-92-1-97 . 

– Європейське законодавче регулювання скидання забруднюючих 

речовин та проблеми його імплементації Україною // Вісник НТУУ «КПІ». 

https://doi.org/10.30525/978-9934-588-43-3/2.25
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12624/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%202020%20%D1%80.%2C%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12624/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%202020%20%D1%80.%2C%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12624/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%202020%20%D1%80.%2C%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12624/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%202020%20%D1%80.%2C%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12624/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%202020%20%D1%80.%2C%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12624/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%202020%20%D1%80.%2C%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.30525/978-9934-588-92-1-97
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Політологія. Соціологія. Право. Випуск 4 (44), 2019. – С. 143 – 149. DOI: 

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199752 . 

– Інструменти законодавчого регулювання скидання забруднюючих 

речовин в Європейському Союзі та в Україні. In: Modern researches: progress of 

the legislation of Ukraine and experience of the European Union : Chapter in: 

Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. 592 p. P. 

1057 – 1078. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-43-3/2.25 . 

– Еколого-правові особливості європейських та українських критеріїв 

хімічної якості води. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: 

юридичні науки / Земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. Т. 31. (70). № 4. 2020. С. 76 – 83. DOI 

https://doi.org/10.32838/1606-3716/2020.4/13 . 

– Проблеми імплементації європейських стандартів якості довкілля у 

водне законодавство України. Вісник Запорізького національного університету. 

Юридичні науки № 1. 2020 / Herald of Zaporizhzhia National University. 

Jurisprudence no. 1. 2020. Р. 89 – 96.  

DOI https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-1-14 . 

– Понятійні відмінності законодавчого регулювання скидання речовин в 

ЄС та в Україні Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні 

науки / Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 

право. Т. 31 (70). № 4. 2020. С. 84 – 92. DOI https://doi.org/10.32838/1606-

3716/2020.4/14 . 

– Проблеми імплементації базових європейських екологічних понять // 

Юридичний вісник, 2020. № 1. Р. 237 – 245. DOI 

https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.1617 . 

– Regulation of pollutant emissions into water bodies in the context of the 

integrated permit. У вид.: Інформаційні технології: наука, технікка, технологія, 

освіта, здоров’я. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 5 ч. Ч. IV. / за ред. 

проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 349 с. C. 8. 

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199752
https://doi.org/10.30525/978-9934-588-43-3/2.25
https://doi.org/10.32838/1606-3716/2020.4/13
https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-1-14
https://doi.org/10.32838/1606-3716/2020.4/14
https://doi.org/10.32838/1606-3716/2020.4/14
https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.1617
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http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Tezi_chastina_4_2020.pdf 

. 

– Імплементація в українське водне законодавство європейських вимог до 

регулювання скидання речовин. У вид. : Екологічна безпека: проблеми і шляхи 

вирішення: зб. наук. статей XVI Міжн. наук.-практ. конф. 9м. Харків, 14-18 

вересня 2020 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2020. – 292 с., С. 255–262. 

URL: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2020.pdf . 

Результати 3-го етапу даної НДР (2021 р.) частково викладено у 

наступних публікаціях наукового керівника даної роботи (закордонні 

монографії, статті у фахових наукових журналах категорії Б з міжнародною 

індексацією, статті у трудах міжнародних наукових конференцій тощо): 

– Джерела еколого-правового лімітування скидання речовин у 

законодавстві ЄС та України. In: International scientific and practical conference 

«European potential for the development of legal science, legislation and law 

enforcement practice» : conference proceedings, February 26–27, 2021. Wloclawek, 

Republic of Poland : «Baltija Publishing». 256 pages. Р. 244–248. DOI 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-040-7-62 . 

– Еколого-правовий статус шахтних вод гірничодобувної промисловості. 

У вид. : Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: 

тези доповідей ХXIХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-

2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: 

НТУ «ХПІ». – 311 с. Р. 304. URL: http://science.kpi.kharkov.ua/wp-

content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_3.pdf . 

– Напрями імплементації європейського правового регулювання скидання 

речовин в українське водне законодавство. International scientific and practical 

conference «Legal sciences: research and European innovations» : conference 

proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. P. 304–

308. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-074-2-80 

http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Tezi_chastina_4_2020.pdf
http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2020.pdf
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-040-7-62
http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_3.pdf
http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_3.pdf
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-074-2-80
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– Еколого-правові особливості зон змішування при регулюванні скидання 

забруднювальних речовин. У вид. : International scientific conference “Legal 

science, legislation and law enforcement: traditions and new European approaches” : 

conference proceedings, Juy 9-10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : “Baltija 

Publishing”. 2021. 212 p. P. 84–88. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-116-

9-20 . 

– Наближення понять еколого-правового лімітування скидання речовин 

законодавства ЄС та України // Юридический вестник. Law herald. 2021, № 2. С. 

105–118. DOI: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.2149 . 

– Принципи та тенденції українського регулювання скидання 

забруднювальних речовин. У вид.: Екологічна безпека: проблеми і шляхи 

вирішення: зб. наук. статей XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Харків, 13-17 вересня 2021 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2021. — С. 

202 – 209 с. . URL: http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/13642/1/ 

konfer2021.pdf . 

– Еколого-правові принципи та тенденції українського регулювання 

скидання забруднювальних речовин // Екологічне право. 2021, № 2. (у друці). 

– Базові елементи структури правових механізмів регулювання скидання 

забруднювальних речовин у водному законодавстві ЄС та України // Екологічне 

право. 2021, № 3. (у друці). 

 

6. Доцільність продовження досліджень за відповідною тематикою 

тощо. 

 

За результатами виконаної НДР зроблено висновки про доцільність та 

актуальність продовження досліджень у визначеному напрямі, звернувши 

особливу увагу на чітке еколого-правове окреслення властивостей зон 

змішування, зокрема, їх асимілювальної спроможності. 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-116-9-20
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-116-9-20
https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.2149
http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/13642/1/%20konfer2021.pdf
http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/13642/1/%20konfer2021.pdf
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Важливим напрямом подальших досліджень має бути створення 

офіційних юридичних перекладів європейських джерел екологічного права та 

керівних документів щодо РСЗР, термінологічно узгоджених з українськими 

правовими та науково-технічними відповідниками. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

У даному розділі коротко викладено наукові аспекти пропозицій щодо 

визначення та встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин у 

масиви поверхневих вод України у відповідності до водного законодавства ЄС, 

які є результатом виконання даної НДР. Повний текст рекомендацій закладено 

у зміст розділу 4 даного звіту про НДР: «Наукові пропозиції щодо визначення 

та встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин в масиви 

поверхневих вод україни у відповідності до водного законодавства ЄС». Із 

зазначених наукових пропозицій випливають наступні рекомендації.  

 

1. Щодо необхідності проведення подальших досліджень за звітною 

тематикою стосовно регулювання скидів забруднюючих речовин в масиви 

поверхневих вод України у відповідності до водного законодавства ЄС. 

Головний напрям подальших дослідженя повинен стосуватися властивостей зон 

змішування, зокрема, їх асимілюючої спроможності. 

Другий напрям подальших досліджень повинен стосуватися створення 

методичних інструментів визначення зон змішування, які грунтуються на 

європейських керівних документах: «Technical Guidelines for the Identification of 

Mixing Zones pursuant to Art. 4(4) of the Directive 2008/105/EC» та «Technical 

Background Document on Identification of Mixing Zones /09. 02.2011», а також 

документування таких зон та адміністрування ними у басейнових річкових 

районах. 

 

2. Підставами для проведення подальших досліджень у зазначеному 

напрямі є «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України 

на період до 2030 року» (затв. Законом України від 28 лютого 2019 року № 

2697-VIII) та «Національний план дій з охорони навколишнього природного 
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середовища на період до 2025 року» (затв. розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 21 квітня 2021 р. № 443-р). 

 

3. Результати роботи можуть використовуватися як пропозиції та 

матеріали: 

– органам державного управління у галузі охорони вод та забезпечення їх 

екологічної безпеки; органам басейнового управління водними ресурсами; 

–для ознайомлення широкого кола дослідників, практичних працівників у 

галузі басейнового управління водними ресурсами, студентів та аспірантів з 

досвідом ЄС у зазначеній сфері. 

 

Наведені у даному звіті з НДР рекомендації охоплюють усі ланки щодо 

визначення та встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин в 

масиви поверхневих вод України та включають обґрунтування, склад, 

структуру та зміст необхідних заходів, послідовність (черговість) їх реалізації. 

На підставі викладеного слід зазначити, що НДР проведено у відповідності до 

технічного завдання та програми робіт, у повному обсязі. Мету роботи 

досягнуто, а завдання – виконано. 
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ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ 
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__________________ Гриценко А.В. 

 

«_____»___________ 20 ___  р.  

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на виконання прикладної наукової роботи 

за темою № 27 

 

1. Найменування прикладної наукової роботи: 

Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон змішування 

скидів забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України у відповідності до водного 

законодавства ЄС. 

 

2. Підстава виконання: 

Робота відповідає основному напряму діяльності Міндовкілля: «Забезпечення 

інтегрованого управління водними ресурсами на основі екосистемного підходу за 

басейновим принципом з урахуванням Водної Рамкової Директиви ЄС». 

Робота також відповідає законодавчим, нормативно-правовим актам та директивним 

документам, зокрема, наступним: Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25.06.91 №1264-XIІ; Водний кодекс України від 6.06.95 № 213/95-ВР; План 

імплементації Директиви 2000/60/ЄС (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 

квітня 2015 р. № 371 «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних 

ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»); План імплементації 

Директиви 2010/75/ЄC (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 

371 «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 

імплементації деяких актів законодавства ЄС»); Порядок розроблення нормативів гранично 

допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти (затв. постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100); Національна стратегія наближення 

(апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля; Національний 

план дій щодо охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки; 

Національний план дій щодо охорони навколишнього природного середовища на 2020-2030 

роки.  

 

3. Основні завдання: 

Мета роботи: Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення 

зон змішування скидів забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України для 

здійснення нормативного регулювання скидання забруднюючих речовин в умовах 

імплементації екологічного законодавства ЄС. 

Актуальність роботи: Актуальність роботи визначається потребою усунення 

невідповідностей українського механізму регулювання скидання забруднюючих речовин у 

масиви поверхневих вод вимогам європейської системи регулювання якості вод та 

практичній діяльності з водокористування в екологічно розвинених країнах в частині 

регламентації скидання забруднюючих речовин. 

Основні завдання роботи: Аналіз законодавчих та керівних документів ЄС стосовно 

регулювання скидання забруднюючих речовин з точкових джерел у поверхневі води. 

Порівняння еколого-правових розрахунково-інструментальних можливостей та 

засобів регулювання скидання забруднюючих речовин в ЄС та в Україні. 
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Пропозиції щодо змін в еколого-правових актах з нормування скидання речовин у 

поверхневі води та до методичного забезпечення розроблення нормативів ГДС в Україні, які 

спрямовані на реалізацію регулювання скидів забруднюючих речовин за принципами 

екологічного законодавства ЄС стосовно зон змішування. 

 

4. Вихідні дані: 

Робота за даною тематикою виконується вперше. 

У сфері даного дослідження діють: Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» та Водний кодекс України, де містяться головні вимоги щодо 

регулювання скидання забруднюючих речовин у поверхневі води, а також «Порядок 

розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні 

об’єкти» (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100), 

«Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» (затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465) та «Інструкція про порядок 

розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із 

зворотними водами» (затв. наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України від 15 грудня 1994 р. № 116) та інші, де містяться вимоги до 

методичного, інструментально-розрахункового забезпечення та головні елементи 

забезпечень розроблення регулюючих нормативів. 

В європейському законодавстві у даній сфері діють наступні головні акти: Директива 

2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики, 

Директива 2008/105/ЄC (про стандарти якості довкілля в галузі водної політики) та 

Директива 2010/75/ЄС (про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль 

забруднень)), а також декілька технічних документів. 

 

5. Основні результати: 

Основні результати роботи: Мають бути розроблені науково-обґрунтовані 

пропозиції стосовно змін у водному законодавстві України та у методичних засобах 

визначення та встановлення нормативів скидання забруднюючих речовин шляхом 

використання зон змішування зворотної води з точкових джерел забруднення поверхневих 

вод, що забезпечують перехід до європейської системи нормативного регулювання якості 

води.  

Впровадження роботи: Результати роботи мають знайомити широке коло керівників, 

працівників української водогосподарської галузі, фахівців у сфері розроблення екологічних 

нормативів та інших зацікавлених осіб з європейськими науковими принципами, методами 

та досвідом екологічного нормування скидання забруднюючих речовини у водні об’єкти. 

Наукові пропозиції мають спрямування на внесення змін у законодавчі акти та нормативно-

правові документи, які стосуються реалізації в Україні інтегрованого управління водними 

ресурсами на основі екосистемного підходу за басейновим принципом з урахуванням Водної 

Рамкової Директиви та інших законодавчих актів ЄС. 

Еколого-економічний ефект роботи: Впорядкування діяльності водокористувачів 

України в частині скидання забруднюючих речовин з точкових джерел у поверхневі води 

шляхом нормативного регулювання надходжень забруднюючих речовин з дотриманням 

умов екологічної безпеки. Наближення до дотримання вимог екологічного законодавства ЄС 

(Директиви 2000/60/ЄС, 2008/105/ЄC, 2006/11/ЄС, 2010/75/ЄС). 

Вплив на зовнішнє середовище. Екологізація: Зменшення надходження забруднюючих 

речовин у масиви поверхневих  вод, регулювання поширення забруднених ділянок. 

Створення нормативно-методичних інструментів дотримання екологічних стандартів якості 

води. 
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6. Етапи прикладної наукової роботи та терміни виконання: 

Проміжні та заключний звіти складаються відповідно до 20 грудня 2019, 2020 року та 

до 20 грудня 2021 року. 

Дата презентації заключного звіту – 25 січня 2022 року. 

 

 

Науковий керівник, 

провідний науковий співробітник 

лабораторії проблем формування та 

управління якістю вод УКРНДІЕП, к.т.н.      ______________________ В. І. Уберман 

 






























