




РЕФЕРАТ 
 

Звіт про НДР:   141  с.,      37  табл.,       7 рис.,    96  джерел. 

Об’єктом дослідження у даній роботі є законодавчі, нормативно-технічні 

та нормативно-методичні документи системи комплексного оцінювання 

екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод в Європейському 

Союзі (ЄС) та Україні. 

Метою всієї роботи є розроблення науково-обґрунтованих пропозицій 

щодо визначення інтегрованого показника якості вод за біологічними, 

гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками та 

розроблення методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 

екологічного та хімічного станів поверхневих водних об'єктів.  

Метою першого етапу роботи є визначення за окремими групами 

забруднюючих речовин показника якості хімічного стану масиву поверхневих 

вод та розроблення першої редакції методики віднесення масиву поверхневих 

вод до одного з класів хімічного стану поверхневих водних об'єктів. 

Методами дослідження є структурно-порівняльний аналіз, еколого-

правовий аналіз, методи формалізація та алгоритмізації, організаційно-

структурне моделювання, хімічна та екологічна систематика. 

 Дослідження базуються на огляді національних нормативно-правових та 

міжнародних документів про визначення хімічного та екологічного стану 

масиву поверхневих вод в нашій країні та країнах ЄС (Водна Рамкова 

Директива ЄС 2000/60/ЄС та інших директивних документів країн ЄС). 

         У роботі розглянуто методики оцінки хімічного та екологічного стану 

поверхневих вод, що діють в країнах ЄС та Україні, та визначено їх недоліки. 

Розроблено пропозиції щодо визначення окремих груп забруднюючих речовин 

та доопрацювано перелік пріоритетних та хімічних забруднюючих речовин для 

України. Розроблено проект першої редакції методики віднесення масиву 

поверхневих вод до одного з класів хімічного стану поверхневих водних 

об'єктів.  
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ВСТУП 

 

Підставою для виконання науково-дослідної роботи «Розроблення 

методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного 

та хімічного станів масиву поверхневих вод» Робота відповідає основним 

напрямам діяльності Мінприроди: «Перегляд та формування національного 

законодавства з метою приведення державної системи моніторингу довкілля 

відповідно до вимог ЄС». Крім того робота відповідає наступним законодавчо-

нормативним актам: Постанова  КМУ від 25.10.2017 р. № 1106 «Про План 

заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» (завд.1772, ст. 363 додаток ХХХ) 

[2]; План імплементації Директиви 2000/60/ЄС [3], ст. 211 Водного кодексу 

України [1], Постанова КМУ від 19.09.2018 р. № 758 «Про затвердження 

Порядку здійснення державного моніторингу вод» (п. 16 ) [4]. 

Метою роботи всієї роботи є розроблення методики віднесення масиву 

поверхневих вод до одного з класів  екологічного та хімічного станів  масиву 

поверхневих вод. Метою першого етапу роботи є розроблення першої редакції 

методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів хімічного 

стану масиву поверхневих вод. 

Актуальність роботи обумовлена необхідністю розроблення класифікації 

масивів поверхневих вод за їх екологічним та хімічним станом та відсутністю 

відповідної методики класифікації. В рамках виконання роботи будуть 

проаналізовані різні підходи до класифікації поверхневих вод за їх екологічним 

та хімічним станом в країнах ЄС та в Україні. 

Використання розробленої методики дозволить виконувати науково 

обґрунтовану оцінку екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, 

що дозволить визначати екологічний та хімічний стан масивів поверхневих вод  
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для подальшої розробці заходів щодо поліпшення їх екологічного стану та 

якості поверхневих вод. 

Результати роботи будуть впроваджуватися при віднесенні масиву 

поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву 

поверхневих вод, при оцінках екологічного та хімічного стану водних об’єктів, 

при розрахунках нормативів гранично допустимих скидів зворотних вод, при 

розробці заходів щодо поліпшення екологічного стану та якості поверхневих 

вод. 

 Безпосередніми споживачами результатів роботи будуть органи, що 

здійснюють нормативно-проектну діяльність у галузі охорони та використання 

водних ресурсів, розробники нормативів гранично допустимих скидів 

зворотних вод, органи Держекоінспекції, Держводагентства і департаменти 

екології та природних ресурсів обласних і міських держадміністрацій.
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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 
 екологічний норматив якості (ЕНЯ) – це концентрація хімічної 

речовини, яка відповідає значенню концентрації екологічного нормативу якості 

води для цієї речовини; 

екологічний норматив якості води масивів поверхневих вод 

(екологічний норматив) – науково обґрунтовані   величини   концентрації   

забруднюючих  речовин та показники  якості  води  (загально фізичні, 

біологічні, хімічні, радіаційні), за сукупністю яких визначається ступінь 

забрудненості водних об’єктів та класифікується екологічний стан масиву 

поверхневих вод за відповідними категоріями якості води з екологічних позицій; 

  екологічний стан масиву поверхневих вод – інтегрований показник якості 

масиву поверхневих вод, який визначається за біологічними, 

гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками і 

класифікується як “відмінний”, “добрий”, “задовільний”, “поганий”, “дуже 

поганий”; 

істотно змінений масив поверхневих вод - поверхневий водний об’єкт або 

його частина, природні характеристики якого зазнали істотних змін у результаті 

діяльності людини; 

 категорія (клас) якості води –  інтегральний показник забрудненості 

водного об’єкта, визначений числовим значенням та назвою, який встановлено 

за інтервалами значень показників складу та властивостей води; 

масив поверхневих вод – поверхневий водний об’єкт або його частина; 

поверхневі води – води, які знаходяться на поверхні суші у вигляді різних 

водних об’єктів: природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки), штучні 

водойми (водосховища, ставки) і канали, та ін.; 

поверхневий водний об’єкт – водний об’єкт, в якому зосереджуються 

поверхневі води; 
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стандарт якості довкілля (СЯД) –- це концентрація окремої речовини - 

забруднювача або групи речовин у воді, яку не можна перевищувати, для того 

щоб захистити здоров’я людини та довкілля; 

хімічний стан масиву поверхневих вод – показник якості масиву 

поверхневих вод, який визначається за окремими групами забруднюючих 

речовин. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

БСК5 – біохімічне споживання /спожиток кисню (за 5 діб) 

ВКУ – Водний кодекс України 

ВО – водний об’єкт 

ВРД / ВРДЄС – Водна рамкова директива /ЄС – Директива 2000/60/ЄС 

               Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про  

               встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики  

               із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і  

               Директивою 2009/31/ЄС 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ЕНЯ – екологічний норматив якості води 

ЄС – Європейський Союз 

ЗР – забруднююча речовина 

ЛОШ - лімітуюча ознака шкідливості 

НДР – науково-дослідна робота 

ПНР – пріоритетні небезпечні речовини 

СЯД – стандарти якості довкілля 

ХСК – хімічне споживання /спожиток кисню 

AA-EQS – середньорічний EQS (стандарт якості довкілля) 

EQI - індекс екологічної якості (Environment Quality Index) 

EQR - коефіцієнту екологічного стану (Environment Quality Ratio), 

MAC-EQS – максимально допустимий EQS (стандарт якості довкілля) 
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1. СТАН, ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ ІСНУЮЧОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ХІМІЧНОГО СТАНУ 

МАСИВУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

 

 У даному розділі визначаються та досліджуються сучасні вимоги 

українського законодавства до системи визначення та оцінки якості води 

поверхневих вод у зв’язку з прийняттям програми по приведенню державної 

системи моніторингу довкілля до вимог ЄС. 

 Відповідно до плану імплементації Директиви 2000/60/ЄС [3] Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за 

басейновим принципом» [5] були прийняті зміни спрямовані, насамперед, на 

створення механізмів управління міжнародними річками, озерами та 

прибережними водами. Згідно з [5] були визначенні райони річкових 

басейнів та створені умови для здійснення аналізу характеристик районів 

річкових басейнів, створення методики ідентифікації та типології 

поверхневих і підземних водних об’єктів, розроблення та запровадження 

програми моніторингу стану річкових басейнів, запровадження моніторингу 

якості поверхневих і підземних вод. 

 Поняття якості води використовується у ВКУ [1], насамперед, у зв’язку 

з діяльністю, пов’язаною із регулюванням якості через стандартизацією і 

нормуванням; впливом на якість та використанням якості при різних видах 

водокористування; визначенням та оцінкою якості завдяки моніторингу вод. 

 За визначеннями у ст. 1 ВКУ: 

 «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); 

 моніторинг вод – система спостережень, збирання, обробки, 

збереження та аналізу інформації про стан водних об'єктів, прогнозування 



його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

відповідних рішень». 

 Регулювання якості вод, а також методи, інструменти та засоби 

регулювання у ВКУ визначено наступним чином: 

– стандарти «щодо регулювання використання і охорони вод та відтворення 

водних ресурсів» (п. 5 ч. 1 ст. 15); 

– «економічне регулювання раціонального використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів» (гл. 7). У ст. 29 передбачено наступні заходи: 

дозволи на спеціальне водокористування; збори за спеціальне 

водокористування; податкові, кредитні та інші пільги; відшкодування 

збитків. Збори за спеціальне водокористування включають рентну плату за 

спеціальне використання води та екологічний податок за скиди 

забруднюючих речовин у водні об'єкти (ст. 30); 

– нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів (ст. 35): 1) нормативи екологічної безпеки водокористування; 2) 

екологічний норматив якості води водних об'єктів; 3) нормативи гранично 

допустимого скидання забруднюючих речовин; 4) галузеві технологічні 

нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти; 5) 

технологічні нормативи використання води; 6) інші нормативи в галузі 

використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, встановлені 

законодавством України; 

– регулювання скидання у водні об'єкти речовин, для яких не встановлено 

нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів (ст. 41): заборона; скидання у виняткових випадках; 

– ліміт скиду (скидання) забруднюючих речовин (ст. 1, п. 3 ст. 44, ч. 10 ст. 

49); 

– обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності (п. 12 ст. 8.1, п. 6 

ст. 9, п. 4 ст. 10, п. 12 ст. 14, п. 2 ст. 152); 
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– запобігання скиданню стічних вод чи його припинення у визначених 

випадках щодо можливостей використання стічних вод, їх складу, 

властивостей, обсягу та походження, впливу на водний об’єкт (ч. 2 ст. 70); 

– обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення скидання 

стічних вод у водні об'єкти (ст. 71); 

– порядок проведення робіт на землях водного фонду (ст. 86); 

– обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах 

уздовж річок, навколо водойм та на островах (ст. 89); 

– встановлення водоохоронних зон (ст. 87); 

– встановлення смуги відведення (ст. 91); 

– встановлення зони санітарної охорони (ст. 93); 

– заборона здійснення будь-якої діяльності, що суперечить цільовому 

призначенню водних об'єктів, віднесених до природно-заповідного фонду 

(ст. 94); 

– охорона вод від забруднення, засмічення (ст. 95); 

– передбачення охорони вод від забруднення, засмічення під час розміщення, 

проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, 

споруд та інших об'єктів, а також під час впровадження нових технологічних 

процесів, заборона проектування і будівництва прямоточних систем 

водопостачання промислових підприємств (ст. 96); 

– здійснення заходів, що забезпечують охорону риб, інших водних тварин і 

рослин та їх відтворення (ст. 97); 

– заборона введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що 

впливають на стан вод (ст. 98); 

– заборона скидання у водні об'єкти відходів і сміття (ст. 99); 

– охорона поверхні водозборів і льодового покриву водойм, водотоків (ст. 

100); 

– охорона вод від забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила, 

пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин (ст. 101); 
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– встановлення правил зберігання, транспортування та використання добрив, 

хімічних засобів захисту рослин та інших токсичних препаратів і речовин (ст. 

103); 

– спеціальна охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних 

(ст. 104); 

– юридична відповідальність за порушення водного законодавства (ст. 110); 

– відшкодувати збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства 

(ст. 111). 

 Змінами згідно з [5] у ВКУ встановлюються поняття масиву 

поверхневих вод, його екологічного та хімічного стану. Визначеннями цих 

понять у викладі згідно із ст. 1 ВКУ надано у розділі «Терміни та визначення 

понять» цього звіту.  

 Для роз’яснення, яким чином визначаються екологічний та хімічний 

стан та встановлюється якість масиву поверхневих вод, внесені зміни до 

статті 21-1 ВКУ [5]. Трактування за ВКУ також наведено в розділі «Терміни 

та визначення понять» цього звіту. 

 У галузі використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів 

ВКУ встановлюються екологічні нормативи якості (ЕНЯ), нормативи 

екологічної безпеки водокористування (п.1, ст. 35) та екологічний норматив 

якості води масиву поверхневих вод (п.2, ст. 35, ст. 37). 

 Слід зазначити, що нормативно-правові вимоги до якості вод у зв’язку 

з моніторингом розкидані по величезній кількості документів, які належать 

різним суб’єктам державного моніторингу вод [4]. Більша частина 

відповідних джерел зазначена у документі [6], який скасовано документом 

[7], тому навіть навести їх у даному звіті не є можливим. 
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 1.1. Підходи до нормування якості поверхневих вод за хімічними 

показниками на основі порівняння з відповідними ГДК. 

 

 До 2019 р. система нормування якості вод в Україні базувалась на 

визначенні в лабораторних умовах гранично допустимих концентрацій (ГДК) 

шкідливих речовин у водних об'єктах. ГДК - це максимальна концентрація 

забруднюючої речовини у воді, при якій у ВО не виникає наслідків, що 

знижують його санітарно-гігієнічну і рибогосподарську цінність найближчим 

часом або в перспективі [8-18]. 

 Для комплексного оцінювання якості поверхневих вод, необхідного 

для сукупної оцінки і порівняння ступеню забруднення різних водних 

об'єктів (або їх ділянок), використовувалися інтегральні індекси, засновані на 

порівнянні виміряних показників якості з їх відповідними ГДК. 

 До таких оцінок належить індекс забруднення вод ІЗВ [19]. Цей індекс, 

прийнятий ще в 1986 році, відноситься до критеріїв адитивного типу та являє 

собою середню частку перевищення ГДК по строго лімітованому числу 

окремих показників. 

ІЗВ =                  (1/1) 

де Ci - концентрація компонента (в ряді випадків - значення фізико-хімічного 

параметра); n - число показників, які використовуються для розрахунку (n = 

6, строго шість показників, що вносять найбільший внесок у забруднення); 

ГДКi - встановлена величина нормативу для відповідного типу водного 

об'єкта. 

 ІЗВ розраховується строго за шістьма показниками: O2, БСК5, і 

чотирьох інгредієнтів, які мають найбільші значення з наведених 

концентрацій інших чинників, незалежно від того, перевищують вони ГДК 

чи ні. 
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 При розрахунку ІЗВ для співвідношення Ci / ПДКi застосовується ряд 

умов: 

- для біологічного споживання кисню БСК5 встановлені спеціальні значення 

нормативів, що залежать від самого значення БСК5, які змінюються в 

інтервалі від 3 до 1. 

- концентрацію розчиненого кисню нормують зворотньо пропорційно: його 

вміст в пробі не повинен бути нижче 4 мг/дм3, тому для кожного діапазону 

концентрацій чинника встановлено спеціальні значення доданків Ci / ПДКi: 

- для водневого показника pH нормативи для води водойм різного 

призначення регламентуються діапазоном допустимих значень в інтервалі від 

6,5 до 8,5, тому для кожного наднормативного значення pH, що виходить за 

межі цього діапазону, встановлені спеціальні значення доданків Ci / ПДКi: 

 Далі в залежності від величини ІЗВ ділянки водних об'єктів 

поділяються до одного із таких класів:  

 -    перший клас якості вод - дуже чисті (значення ІЗВ менш 0,2),  

 -    другий клас якості вод - чисті (значення ІЗВ від 0,2 до 1,0),  

 -    третій клас якості вод - помірно забруднені (значення ІЗВ від 1,0 до 

2,0),  

 -    четвертий клас якості вод - забруднені (значення ІЗВ від 2,0 до 4,0), 

 -    п'ятий клас якості вод - брудні (значення ІЗВ від 4,0 до 6,0),  

 -    шостий клас якості вод - дуже брудні (значення ІЗВ від 6,0 до 10,0), 

 -   сьомий клас якості вод - надзвичайно брудні (значення ІЗВ більше 

ніж 1,.0). 

 Згідно [19] встановлено вимогу про необхідність використання індексів 

забруднення води для порівняння водних об'єктів однієї біогеохімічної 

провінції чи східного типу, для одного і того ж водотоку (з урахуванням 

течії, часу вимірювань і т. д.), а також з урахуванням фактичної водності 

поточного року. 

 Недолік даного індексу в тому, що всі шість факторів враховані в 

ньому в рівній мірі, що може призводити до зменшення значення ІЗВ через 
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низькі концентрації хоча б по одному з факторів, тобто якщо через сильне 

перевищення ГДК по одному фактору відбудеться порушення стану 

екосистеми, то найчастіше це неможливо компенсувати порівняно 

благополучними значеннями інших факторів. 

 Індекс суми концентрацій, нормованих відповідними ГДК [18 ]. Згідно 

з даними Правилами, для всіх нормованих речовин при рибогосподарському 

водокористування та речовин, що належать до 1 і 2 класів небезпеки при 

господарсько-питному і культурно-побутовому водокористування, при 

надходженні у водні об'єкти декількох речовин з однаковою лімітуючую 

ознакою шкідливості (ЛОШ) та з урахуванням добігання від вище 

розташованих джерел забруднення, сума відносин концентрацій (С1, С2 ... Сn) 

кожної з речовин в контрольному створі до відповідних ГДК не повинна 

перевищувати одиницю: 

1
1

≤∑
=

n

i i

k
i

ГДК
C ,      (1.2) 

де ГДКi - рибогосподарські нормативи; Ci - концентрації хімічних речовин у 

воді водного об’єкту, .k - ознака приналежності до однієї групи показників за 

ЛОШ,  n – кількість речовин, що віднесено до групи. 

 Даний індекс в порівнянні з попереднім індексом є більш жорсткий, 

але ця жорсткість не завжди виправдана. В реальних умовах при великій 

кількості показників, що віднесено до однієї групи ЛОШ задовольнити 

умовам нерівності практично неможливо. Недолік цього індексу в тому, що 

формула реально дійсна тільки для певної кількості показників, але ця 

кількість не обумовлена в першоджерелі, наприклад, при n = 11 та умові, що 

концентрація кожної з речовин в 10 разів менше її ГДК, сума нормованих 

концентрацій Ci / ПДКi перевищуватиме 1.  

 Для визначення ступеню забруднення ВО до розрахунків за формулою 

(1.2) додається таблиця класифікації за діапазонами значень комплексних 

оцінок (таблиця 1.1). 
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 Таблиця 1.1. - Ступінь забруднення ВО в залежності від значень 

комплексних показників розрахованих за ЛОШ. 

Рівень 
забруднення 

Критерій забруднення по величинам комплексних оцінок 

Органолеп-
тичний  

(Wо) 

Санітарний 
режим  
(Wc) 

Санітарно- 
токсиколо-

гічний 
(Wcт) 

Епідеміоло 
гічний 
(Wе) 

Допустимий 1 1 1 1 
Помірний 1–1.5 1–3 1–3 1–10 
Високий 1.5–2 3–6 3–10 10–100 
Надзвичайно 
високий >2 >6 >10 >100 

 

 Коефіцієнт забрудненості для оцінки стану водних об'єктів (КЗ) [20[. 

Для оцінки забруднення поверхневих вод в Україні використовується 

показник забруднення,, який розраховується за формулою: 

         ∑
=

=
10

110
1

i

ГДК
iW NZ ,                          (1/3) 

де ГДК
iN  – кратність перевищення рибогосподарських ГДК в контрольному 

створі на водному об’єкті, яка визначається за формулою: 









≤

>
=

i
W
i

i
W
i

i

W
i

ГДК
i

ГДКС

ГДКС,
ГДК
С

N

 при 1

 при 
 .    (1.4) 

   де w
iC   - концентрація  і забруднюючої речовини в контрольному створі W, 

ГДКi – гранично допустима концентрація і речовини. 

 Даний показник розраховується для 10-ти речовин з найхудішими 

значеннями ГДК
iN . Він дорівнює коефіцієнту забрудненості (КЗ) в 

контрольному створі. При відсутності даних вимірювань концентрацій 

забруднюючих речовин в контрольному створі в формулі (1.4) можна 
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використовувати розрахункові значення концентрацій з урахуванням 

фонових концентрацій і кратності розбавлення в контрольному створі. 

        Крім того, показник забруднення поверхневих вод може визначатися  за 

формулою: 

∑ ⋅
=

n i

w
i

w
i

W ГДК
CK

Z ,      (1.5) 

де w
iC  – фактична або прогнозна концентрація i-ї забруднюючої речовини у 

водному об'єкті – приймачі зворотних вод; w
iK  – поправочний коефіцієнт, що 

залежить від класу небезпеки забруднюючої речовини у воді; ГДКi – 

гранично допустимі концентрації речовин у водному об'єкті 

рибогосподарського водокористування; n – кількість забруднюючих речовин, 

що контролюються. 

 

 

 1.2. Методики нормування якості води поверхневих вод за 

екологічними категоріями. 

 

 Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями [22] була розроблена у 2012 році фахівцями УкрНДІЕП для 

заміни «Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями» в редакції 1998 року [21], відповідно до Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» [23],  ВКУ [1], Постанови 

КМУ «Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив 

Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних 

норм та міжнародних і європейських стандартів» [24], з урахуванням  вимог 

Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЕС [25], Конвенції про оцінку впливу 

на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенції ЕСПОО) 

[25] та низки інших міжнародних документів 
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 Базовий принцип методики ґрунтується на оцінці екологічного стану 

поверхневих вод і оцінці їх хімічного стану за концентраціями пріоритетних 

небезпечних забруднюючих речовин як складових загальної оцінки стану 

водних об’єктів. На основі загальної оцінки визначається придатність вод для 

використання у різних господарських цілях (рис. 1. 1). 

 

 
 

 Рис. 1. Схема визначення загального статусу водного об’єкта 

 

 Система екологічної класифікації якості поверхневих вод суші та 

естуаріїв України включає дві супідрядні класифікації, а саме: класифікацію за 

біологічними показниками та класифікацію за фізико-хімічними і хімічними 

показниками (рис. 1.2). 

 Перша класифікація  включає: 

 – блок оцінки якості вод за структурними характеристиками біотичних 

угруповань та біоіндикаційними індексами; 

 –  блок оцінки якості вод за біохімічними критеріями;  

 –  блок оцінки якості вод за бактеріологічними критеріями;  

 –  блок оцінки якості вод за даними біотестування води та донних 

відкладів. 
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Рис. 1.2. Структура екологічної класифікації поверхневих вод  
 

 Друга класифікація має три складові:  

 –  блок оцінки якості вод за критеріями сольового складу; 

 – блок оцінки якості вод за хімічними трофо-сапробіологічними 

критеріями; 

 – блок оцінки якості вод за критеріями вмісту специфічних речовин 

токсичної та радіаційної дії. 

 Блок оцінки якості вод за критеріями сольового складу включає такі 

спеціалізовані підсистеми, розроблені з урахуванням гідрохімічного 

районування території України: 

 – оцінку якості прісних вод за величиною загальної мінералізації та 

електропровідності. 

 – оцінку якості прісних вод за вмістом сульфатів; 

 – оцінку якості прісних вод за вмістом хлоридів. 

 Блок оцінки якості поверхневих вод за критеріями вмісту специфічних 

речовин токсичної та радіаційної дії  включає дві спеціалізовані підсистеми: 
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 – оцінку якості вод за критеріями вмісту специфічних речовин 

токсичної дії у воді, донних відкладах та гідробіонтах, з окремою шкалою 

якості вод за вмістом заліза для північного Полісся; 

 – оцінку поверхневих вод за критеріями вмісту специфічних речовин 

радіаційної дії.. 

 Екологічна класифікація якості вод за біологічними критеріями  

включає такі групи показників: 

a) гідробіологічні:  

 – структурні показники окремих угруповань – чисельність, біомаса, 

число видів, індекс Шенона, структурні індекси та ін.,  

 – показники трофності – біомаса фітопланктону, концентрація 

хлорофілу “а”, первинна продукція;  

 – біоіндикаційні оцінки – індекси сапробності за системами Пантле–

Букка і Гуднайта–Уітлея, біотичні індекси;  

b) біохімічні – індекс А/R (самоочищення / самозабруднення), потенційна 

здатність вод до самоочищення, активність позаклітинних оксидоредуктаз у 

донних відкладах; 

c) бактеріологічні – загальна чисельність бактеріопланктону, кількість 

сапрофітних бактерій та бактерій групи кишкових паличок (індекс БГКП). 

d) біотестові – біотести на ракоподібних, біотест Кнеппа. 

 Блок оцінки якості поверхневих вод за хімічними трофо-

сапробіологічними показниками  включає такі групи показників: 

a) загальні показники – температура, завислі речовини, прозорість, 

концентрація іонів водню; 

b) показники кисневого режиму – концентрація розчиненого кисню, 

насичення киснем, для водойм і водосховищ – також насичення киснем у 

гіполімніоні; 

c) показники вмісту сполук азоту – амонійного, нітритного, нітратного й 

загального азоту, а також сполук фосфору – загального фосфору та фосфору 

фосфатів;  
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d) показники вмісту органічних речовин – органічний вуглець, 

перманганатна та біхроматна окислюваність, біохімічне споживання кисню. 

 Всі спеціалізовані системи оцінок екологічної класифікації якості 

поверхневих вод побудовані за однаковим принципом: поділяють води на п'ять 

класів та сім підпорядкованих їм категорій. 

 Конкретні гідрофізичні, гідрохімічні, гідробіологічні та інші показники є 

елементарними ознаками якості вод. Інтегральні кількісні ознаки, що 

побудовані на інтегруванні елементарних ознак якості вод, є узагальнюючими 

ознаками якості вод. На основі елементарних і узагальнюючих ознак 

визначаються класи, категорії та індекси якості вод, зони сапробності та ступені 

трофності. 

 Визначені за цими ознаками класи і категорії якості вод характеризують 

природний стан, а також ступінь антропогенного забруднення поверхневих вод 

суші та естуаріїв України. 

 Назви, надані класам і категоріям якості вод (додаток Г) за їх екологічним 

станом, є такими: 

 I клас з однією категорією (1) — відмінні; 

 II клас — добрі, з двома категоріями: дуже добрі (2) і добрі (3); 

 III клас — задовільні, з двома категоріями: задовільні (4) і посередні (5); 

 IV клас з однією категорією (6) — погані; 

 V клас з однією категорією (7) — дуже погані. 

 Назви, надані класам і категоріям якості вод за ступенем їх чистоти 

(забрудненості), є такими:  

 I клас з однією категорією (1) — дуже чисті; 

 II клас — чисті, з двома категоріями: чисті (2) і досить чисті (3); 

 III клас — забруднені, з двома категоріями: слабко забруднені (4) і 

помірно забруднені (5); 

 IV клас з однією категорією (6) — брудні; 

 V клас з однією категорією (7) — дуже брудні. 
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 Зазначені класи і категорії якості поверхневих вод, що визначені за 

комплексом запропонованих критеріїв, відповідають певній трофності та 

сапробності вод, а саме: 

 клас I,  

  категорія 1 — оліготрофні, олігосапробні води; 

 клас II — мезотрофні води:  

  категорія 2 –  мезотрофні, α-олігосапробні;  

  категорія 3 –  мезо-евтрофні, β’-мезосапробні води; 

 клас III — евтрофні води:  

  категорія 4 – евтрофні, β’’-мезосапробні,  

  категорія 5 – ев-політрофні, α’-мезосапробні води; 

 клас IV,  

  категорія 6 –  політрофні, α’’-мезосапробні води; 

 клас V,  

  категорія 7 –  гіпертрофні, полісапробні води. 

 Послідовність дій щодо виконання оцінки екологічного стану 

поверхневих вод передбачає: 

– визначення екорегіону та типу водного об’єкта, згідно з ВРДЄС розрізняють 

такі типи вод: ріка, озеро, прибережні, перехідні води, істотно змінені або 

штучно створені водні об’єкти; 

– оцінку специфіки поверхневих вод на основі систем типізації водних об’єктів 

відповідного типу; 

– виділення основних типів біотопів у водному об’єкті;  

– аналіз порушення гідроморфологічних характеристик, притаманних водному 

об’єкту чи його частині (згідно з ВРДЄС та стандартом ЕN 14614:2004/OP); 

– визначення еталонних умов та еталонного стану біотичних компонентів 

водного об’єкта (згідно з ВРДЄС та іншими керівними документами ЄС у цій 

галузі);  
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– порівняння значень досліджених показників якості поверхневих вод з 

відповідними показниками в еталонних (референційних) умовах та значеннями, 

які наведені в екологічній класифікації. 

 Етап визначення класів і категорій якості вод для окремих показників 

полягає у зіставленні значень первинних чи осереднених величин кожного з 

показників з відповідними критеріями якості вод, представленими у таблицях 

системи екологічної класифікації, найгірших значень якості вод серед 

показників кожного блоку з відповідними критеріями якості вод; 

 Далі на основі проведеного зіставлення для кожного показника окремо 

визначаються категорії якості вод за середнім і найгіршим значеннями; 

 Треба відзначити, що зіставлення середніх і найгірших значень та 

визначення класів і категорій якості вод за окремими показниками виконується 

у межах  відповідних груп і  блоків  екологічної  класифікації. Визначення їх 

приналежності до певного класу та категорії проводиться за значеннями 

групових та блокових індексів якості вод. 

 Остаточне узагальнення оцінок полягає у визначенні середніх і найгірших 

значень для двох індексів якості вод, а саме: для біологічного індексу (IБ) та 

хімічного індексу (IХ). 

 Етап визначення об’єднаної оцінки якості вод для певного водного 

об’єкта в цілому або для окремих його ділянок полягає в обчисленні 

інтегрального (комплексного) екологічного індексу (ІЕ). 

 Середні значення для групових і блокових індексів якості вод 

визначаються шляхом обчислення середнього значення категорії за всіма 

показниками даної групи чи блоку, при цьому категорії 1 відповідає значення 1, 

категорії 2 — значення 2 і т.д. 

 Середні значення групових та блокових індексів можуть бути як 

цілими, так і дробовими числами. Це дозволяє диференціювати оцінку якості 

вод, зробити її більш точною і гнучкою. Для визначення субкатегорій якості 

вод, відповідних середнім значенням групових та блокових індексів, треба весь 
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діапазон десяткових значень номерів (між цілими числами) розбити на окремі 

частини і позначити їх таким чином: 
 

Значення 
індексу 

Позначення 
субкатегорії Назва субкатегорії 

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

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

 

 Найгірші значення для групових індексів якості вод визначаються за 

відносно найгіршим показником (з найбільшим номером категорії) серед усіх 

показників даної групи. 

 З водоохоронної точки зору важливе значення (особливо за 

обмеженого обсягу інформації) має ступінь наближення значень показника до 

межі наступного (гіршого) класу. Для визначення цього може бути використана 

така формула: 

Ку = К+(AC-Kmin)/(Kmax-Kmin),     (1.6) 

де КУ – уточнене значення категорії; 

К – ціле число категорії якості вод, що відповідає номеру тієї категорії, до 

якої належить абсолютна величина показника;  

АС – абсолютна величина показника якості вод у пункті контролю;  

Кmin і Кmax – найменше і найбільше значення діапазону величин категорії 

якості вод, до якої належить абсолютна величина показника. 

Екологічний індекс якості вод (ІЕ), як і блокові індекси, обчислюється 

для середніх і для найгірших значень категорій окремо: ІЕ серед. та ІЕ найгір.. як 

середньоарифметичне хімічного (ІХ) та біологічного (ІБ) індексів: 
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ІЕ = (ІХ+ІБ)/2.      (1.7)  

Біологічний індекс якості вод (ІБ) визначається узагальненням значень 

блокових індексів: 

ІБсеред. = (ІГсеред.+ІМсеред.+ІБХсеред+ІБТсеред.) / N,    (1.8) 

де ІГсеред. – індекс гідробіологічних показників; 

ІМсеред. – індекс мікробіологічних показників; 

ІБХсеред. – індекс показників біохімічних процесів; 

ІБТсеред. – індекс біотестових показників. 

N   – загальна кількість блоків біологічних показників, які розглядаються.  

Слід зазначити, що середні значення групових індексів розраховуються 

теж як середньоарифметичне значення суми категорій показників, що входять 

до відповідної групи.  

Значення хімічного індексу якості вод (ІХсеред.) розраховується 

наступним чином: 

ІХсеред.=(ІСсеред.+ІТСсеред.+ІТсеред.)/3,    (1.9) 

де ІСсеред – індекс показників сольового складу; 

ІТСсеред – індекс хімічних трофо-сапробіологічних показників; 

ІТсеред – індекс специфічних показників токсичної і радіаційної дії. 

Індекс хімічних трофо-сапробіологічних показників розраховується на 

основі узагальнення значень категорій таких групових показників : 

ІТ-С серед.= (ІКРсеред.+ІОРсеред.+ІЗПсеред.+ІБРсеред.)/4,   (1.10) 

де ІКРсеред. – індекс показників кисневого режиму; 

ІОРсеред. – індекс показників вмісту органічних речовин; 

ІЗПсеред. – індекс загальних показників (рН, завислі речовини та ін.); 

ІБРсеред. – індекс показників вмісту сполук біогенних елементів. 
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Для забезпечення достовірності результатів оцінки якості вод за 

хімічними трофо-сапробіологічними критеріями загальна кількість показників, 

за якими виконується оцінка, не повинна бути меншою, ніж 10 

 Індекс показників вмісту сполук біогенних елементів (ІБРсеред.) 

визначається як: 

ІБРсеред. = (КNH4+КNO2+КNO3+КN+2КРO4+2КР)/8,   (1.11) 

де КNH4, КNO2, КNO3, КN, КРO4, КР – категорії за показниками вмісту, відповідно, 

амонійного, нітритного, нітратного і загального азоту, фосфору фосфатів і 

загального фосфору. Якщо кількість показників, за якими є інформація, менша, 

у знаменнику ставиться відповідна цифра з урахуванням пропорційного 

множення категорій по фосфору. 

Всі інші індекси розраховуються як середні арифметичні категорій 

якості показників, які вимірювалися. 

Хімічний індекс якості вод IХнайгір. визначається за найгіршим значенням 

з трьох блокових індексів ІС, ІТ-С, ІТ:  

IХнайгір.= max (ІС, ІТ-С, ІТ ).    (1.12) 

Біологічний індекс якості вод IБнайгір., визначається за найгіршим 

значенням серед усіх блокових індексів біологічних показників:.  

IБнайгір.= max (ІГ, ІМ, ІБХ, ІБТ.).    (1.13) 

Одним із способів подання результатів оцінювання екологічного стану 

поверхневих вод, згідно ВРДЄС, може бути індекс екологічної якості (EQI). 

Цей індекс визначається шляхом порівняння значень показників, отриманих у 

конкретному створі, зі значеннями показників у рефернеційних (еталонних) 

умовах:  

EQI=∑
=

N

i Pe
Pi

1
,     (1.14) 
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де РІ – значення показника в і-му створі; 

Рe – значення показника в еталонному створі; 

N – загальна чисельність показників. 

Градації індексу EQI відповідно до класів якості вод наводяться у 

керівному документі ЄС «Common Implementation Strategy for the Water 

Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document № 10» [27]:  

Клас якості вод 
1 2 3 4 5 

Відмінна 
(high) 

Добра 
(good) 

Посередня 
(moderate) 

Низька 
(poor) 

Погана 
(bad) 

Значення EQI 1-0,83 0,82-0,62 0,61-0,41 0,40-0,20 <0,20 
Для приведення індексу екологічної оцінки якості вод (ІЕ) до діапазону 

від 1 до 0, який прийнято для EQI, запропоновано використати відношення: 

ІЕпр= 1 – (ІЕ / 7).      (1/15) 

Для коригування екологічної оцінки якості вод відповідно до водності 

за певний період спостережень запропоновано урахування за допомогою  

коефіцієнту водності КВ: 

КВ=QС/QБ,      (1/16), 

де QС – середня витрата води за період, для якого виконується оцінка;  

QБ – середньобагаторічна витрата води за аналогічний період (сезон). 

Враховуючи діапазон зміни індексу екологічної оцінки, розглянуто 

варіант розрахунку уточненого екологічного індексу якості вод з урахуванням 

водності (ІЕУ) на базі індексу екологічної оцінки (ІЕ) наступним чином:  

ІЕУ={ 
ІЕ при QС≥QБ і КВ≥1; 

 (1.17). 
ІЕ+(7–ІЕ)(1–КВ) при QС<QБ і КВ<1. 

 Результати екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв 

автори Методики [22] пропонують подавати у вигляді таблиць, графіків і карт. 

При чому таблиці можуть складатися як для окремих пунктів спостережень, так 

і для водного об’єкта в цілому. Але найбільш наочним та інформативним 

способом подання результатів екологічної оцінки якості вод є картографічний. 

Залежно від потреб розробляють комплексні синтетичні чи аналітичні карти. 
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 В 2019 р. було прийнято Методику віднесення масиву поверхневих вод 

до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а 

також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до 

одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву 

поверхневих вод [28], підготовлену відповідно до ВРД. 

 Згідно з прийнятою Методикою визначення екологічного стану масиву 

поверхневих вод здійснюється за біологічними, гідро-морфологічними, 

хімічними та фізико-хімічними показниками, які узагальнено характеризують 

стан. Для кожного типу масиву поверхневих вод встановлюються 

референційні умови, що є початковими величинами для встановлення 

граничних значень класів і використовуються для визначення екологічного 

стану масиву поверхневих вод.  Для класифікації екологічного стану масиву 

поверхневих вод використовуються п’ять класів: I клас екологічного стану - 

«відмінний», позначається синім кольором; II клас екологічного стану - 

«добрий», позначається зеленим кольором; III клас екологічного стану - 

«задовільний», позначається жовтим кольором; IV клас екологічного стану - 

«поганий», позначається помаранчевим кольором; V клас екологічного стану 

- «дуже поганий», позначається червоним кольором. 

  «Класифікація екологічного стану розробляється для кожного типу 

масиву поверхневих вод окремо, тобто є типоспецифічною. Типоспецифічна 

класифікація розробляється для біологічних, гідроморфологічних, хімічних 

та фізико-хімічних показників. Під час розроблення типоспецифічної 

класифікації на основі екологічного нормативу якості води встановлюються 

граничні значення для класів екологічного стану масиву поверхневих вод: 

для біологічних показників - для п’яти класів; для хімічних та фізико-

хімічних показників - для трьох класів, що відповідають екологічним станам 

«відмінний», «добрий» та «задовільний»; для специфічних синтетичних та 

несинтетичних забруднюючих речовин у межах хімічних та фізико-хімічних 

показників - для двох класів, що відповідають екологічним станам «добрий» 

та «задовільний» [28]. 
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 Відповідно до Методики визначення класу для кожного з показників 

проводиться шляхом зіставлення його значення з граничними значеннями 

класів, встановленими у типоспецифічній класифікації. 

 «Клас екологічного стану масиву поверхневих вод за біологічними 

показниками визначається за найгіршим показником. Кожен з показників 

може бути охарактеризований одним чи декількома індикаторами, які 

вибираються для кожного типу масиву поверхневих вод окремо. Наприклад, 

показник «склад і кількісні показники водної флори» може бути кількісно 

описаний як числом видів, так і числом таксонів вищого рангу, чисельністю 

та/або біомасою водоростей (прямою або через показник «хлорофіл a») чи 

інтегрованим індикатором - інформаційним індексом Шеннона. Під час 

класифікації береться до уваги не найгірше значення окремого індикатора, а 

осереднене значення класу всіх використаних індикаторів у межах 

показника». [28]. 

 Перелік біологічних, гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних 

показників для визначення екологічного стану масиву поверхневих вод за 

наведено в табл. 1.2. 

 Таблиця 1.2 – Перелік біологічних, гідроморфологічних, хімічних та 

фізико-хімічних показників для визначення екологічного стану масиву 

поверхневих вод [28]. 

Біологічні показники 

Річки Озера 

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

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

Перехідні води Прибережні води 

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

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

Перехідні води Прибережні води 

Морфологічні умови: варіабельність 
глибини; кількість, структура та 
підстильні породи дна; структура зони 
припливів та відпливів.  
Режим припливів та відпливів:  
потік прісної води; відкритість для хвиль 

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

Хімічні та фізико-хімічні показники 

Річки Озера 

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

+, N-
NO3

-, N-NO2
-, Pзаг,P-PO4

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

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

+, N-
NO3

-, N-NO2
-, Pзаг, P-PO4

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

Прибережні води Перехідні води 

Загальні фізико-хімічні показники: 
прозорість; температура; водневий показ-
ник рН; розчинений кисень; біологічне 
споживання кисню; біогенні елементи 
(Nзаг, N-NH4

+, N-NO3
-, N-NO2

-,Pзаг,P-PO4
-3-); 

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

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

+,N-NO3
-,N-NO2

-,Pзаг, P-PO4
-3-).  

Специфічні забруднюючі речовини:  
синтетичні та несинтетичні забруднюючі 
речовини, що надходять у водний об’єкт 
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 Критерії віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 

екологічного стану наведено в табл. 1.3. 

 Таблиця 1.3. - Критерії віднесення масиву поверхневих вод до одного з 

класів екологічного стану [28]. 

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

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

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

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

 

Стан «поганий» Стан «дуже поганий» 

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

Спостерігаються дуже сильні зміни щодо 
біологічних показників, відсутність 
великої частини відповідних біологічних 
ценозів, характерних для масиву 
поверхневих вод у референційних умовах 

 Згідно до Методики [28] хімічний стан масиву поверхневих вод 

визначається за показниками забруднюючих речовин, які наведено у 

Переліку забруднюючих речовин [29]. «ЕНЯ встановлюються на двох рівнях: 

ЕНЯMAХ - максимально допустима концентрація; EНЯСР - середньорічна 
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концентрація. Застосування EНЯСР для визначення хімічного стану означає, 

що середньорічне (середнє арифметичне) значення концентрації речовини у 

будь-якій репрезентативній точці не може перевищувати наведене значення 

EНЯСР. 

 Застосування ЕНЯMAХ означає, що будь-яке виміряне значення 

забруднюючої речовини не може перевищувати значення ЕНЯMAХ. Для всіх 

забруднюючих речовин, крім металів, ЕНЯ встановлюються для їхньої 

загальної концентрації. Для металів (кадмій, свинець, ртуть, нікель) беруться 

до уваги їх розчинені форми, відділені мембранною фільтрацією з діаметром 

пор 0,45 мкм. У разі перевищення ЕНЯMAХ для металів розглядаються: 

фонові концентрації відповідних металів та їхніх сполук; твердість води, 

водневий показник та інші показники води, що впливають на біодоступність 

металів.  У разі встановлення забруднення води зазначеними речовинами 

необхідні вимірювання їх вмісту в донних відкладах та підтвердження їх 

нього біонакопичення». 

 При класифікації хімічного стану масиву поверхневих вод 

використовуються два класи. Для графічного відображення кожен з класів 

позначається відповідним кольором: I клас хімічного стану, що відповідає 

хімічному стану «добрий», позначається синім кольором; II клас хімічного 

стану, що відповідає хімічному стану «недосягнення доброго», позначається 

червоним кольором. 

 Алгоритм визначення хімічного стану масиву поверхневих вод 

наведено на рис. 1.1. Хімічний стан визначається по значенню найгіршого 

показника. Якщо значення найгіршого показника більш ніж значення ЕНЯ 

ср., то хімічний стан є недосягнення доброго хімічного стану (НД).  Якщо 

всіх показники мають значення менш ніж значення відповідних ЕНЯ ср., то 

хімічний стан визначається, як добрий (Д). 

 Визначення хімічного стану масиву поверхневих вод здійснюється на 

підставі екологічних нормативів якості (далі – ЕНЯ), які наведено у табл. 1.4.  
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Рис. 1.3 - Алгоритм визначення хімічного стану масиву поверхневих вод  (Д 

– добрий хімічний стан, НД – недосягнення доброго хімічного стану). 

 Таблиця 1.4 -  Екологічні нормативи якості (ЕНЯ) для визначення 

хімічного стану масиву поверхневих вод [29] 

Назва речовини 
 

Середньорічна 
концентрація 

(ЕНЯСР), 
мкг/дм3 

Максимально допустима 
концентрація, 

(ЕНЯMAХ), 
мкг/дм3 

Концен
трація у 

біоті 
(живі 
водні 

організ
ми)(5) 

річки, озера, 
штучні / 
істотно 
змінені 
масиви 

поверхневих 
вод 

перехід
ні води, 
прибер

ежні 
води 

річки, озера, 
штучні / 
істотно 
змінені 
масиви 

поверхневих 
вод 

перехідні, 
прибережні 

води 

Алахлор 0,3 0,3 0,7 0,7  

Антрацен** 0,1 0,1 0,1 0,1  

Атразин 0,6 0,6 2,0 2,0  

Бензол 10 8 50 50  

Бромовані 
дифенілові етери 
(ефіри)(1) 

  0,14 0,014 0,0085 

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

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

0,2 

≤0,45 (клас 1) 
0,45  (клас 2) 
0,6  (клас 3) 
0,9  (клас 4) 
1,5 (клас 5) 

≤0,45 (клас 1) 
0,45 (клас 2) 
0,6 (клас 3) 
0,9 (клас 4) 
1,5 (клас 5) 

 

Tетрахлорметан 
(чотирихлористий 
вуглець) 

12 12 не застосову-
ється 

не застосову-
ється  
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Хлоралкани, C10-13 0,4 0,4 1,4 1,4  

Хлорфенвінфос 
суміш цис- і транс-
ізомерів 

0,1 0,1 0,3 0,3  

Хлорпірифос  
(хлорпірифос-етил) 0,03 0,03 0,1 0,1  

Циклодієнові 
пестициди: 

алдрин 
діелдрин 
ендрин 
ізодрин 

0,01 0,005 не застосову-
ється 

не застосову-
ється  

ДДТ(3) 0,025 0,025 не застосову-
ється 

не застосову-
ється  

Пара-пара-ДДТ 0,01 0,01 не застосову-
ється 

не застосову-
ється  

1,2-Дихлоретан 10 10 не застосову-
ється 

не застосову-
ється  

Дихлорметан 
(хлористий метилен) 20 20 не застосову-

ється 
не застосову-

ється  

Ди(2-етилгексил)-
фталат 1,3 1,3 не застосову-

ється 
не застосову-

ється  

Діурон 0,2 0,2 1,8 1,8  

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

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

Гексахлорбензол**   0,05 0,05 10 

Гексахлорбутадієн**   0,6 0,6 55 

Гексахлорциклогекс
ан (ліндан)** 0,02 0,002 0,04 0,02  

Ізопротурон 0,3 0,3 1,0 1,0  

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

Ртуть та її сполуки**   0,07 0,07 20 

Нафталін 2 2 130 130  

Нікель та його 
сполуки 4(6) 8,6 34 34  
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Нонилфеноли (4-
нонилфенол)** 0,3 0,3 2,0 2,0  

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

0,1 0,01 не застосову-
ється 

не застосову-
ється  

Пентахлорбензол** 0,007 0,0007 не застосову-
ється 

не застосову-
ється  

Пентахлорфенол 0,4 0,4 1 1  

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

 
 
 

1.7·10-4 
Примітка 1 
Примітка 1 
Примітка 1 
Примітка 1 

 
 
 

1.7·10-4 
При-

мітка 1 
При-

мітка 1 
При-

мітка 1 
При-

мітка 1 

 
 
 

0,27 
0,017 
0,017 

8,2·10-3 
не застосов-

ується 

 
 
 

0,027 
0,017 
0,017 

8,2·10-4 
не застосову-

ється 

 
 
 
5 

При-
мітка 4 
При-

мітка 4 
При-

мітка 4 
При-

мітка 4 

Симазин 1 1 4 4  

Тетрахлоретилен 10 10 не застосову-
ється 

не застосову-
ється  

Трихлоретилен 10 10 не застосову-
ється 

не застосову-
ється  

Сполуки 
трибутилолова 
(трибутилолова 
катіон) 

0,0002 0,0002 0,0015 0,0015  

Трихлорбензоли 0,4 0,4 не застосову-
ється 

не застосову-
ється  

Трихлорметан 
(хлороформ) 2,5 2,5 не застосову-

ється 
не застосову-

ється  

Трифлуралін 0,03 0,03 не застосову-
ється 

не застосову-
ється  

Дикофол 1,3·10-3 3,2·10-5 не застосову-
ється 

не застосову-
ється 33 

Перфтороктановий 
сульфонат і його 
похідні (ПФОС) 

6,5·10-4 1,3·10-4 36 7,2 9,1 
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Квіноксифен 0,15 0,015 2,7 0,54  

Діоксини і 
діоксиноподібні 
сполуки 

  не застосову-
ється 

не застосову-
ється 

сума для 
ПХДД+ 
ПХДФ+ 
ПХБ-ДП 
0,0065  
мкг/кг 

ТП 
Приміт-

ка 7 

Аклоніфен 0,12 0,012 0,12 0,012  

Аклоніфен 0,012 0,0012 0,04 0,004  

Цибутрин 0,0025 0,0025 0,016 0,016  

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

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

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

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

10-3 

Тербутрин 0,065 0,0065 0,34 0,034  

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

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

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

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

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

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

дібензофурани; ПХБ-ДП: діоксиноподібні поліхлоровані біфеніли; ТП: інші 
токсичні похідні. 
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 Відповідно до методики для кожного типу масиву поверхневих вод 

визначаються біологічні, гідроморфологічні, хімічні та фізико-хімічні 

показники, що характерні для типу і відповідають значенням екологічного 

стану «відмінний» цього типу масиву. Типоспецифічні референційні умови 

визначаються: на основі наявних референційних ділянок; шляхом 

моделювання; на основі історичних даних; на підставі експертного висновку; 

на основі наявних референційних ділянок на території інших країн для такого 

самого типу масиву поверхневих вод; шляхом поєднання цих процедур. Для 

кожного типу масиву поверхневих вод створюється список референційних 

ділянок.  

 Нижче наведено приклади визначення класу хімічного стану масиву 

поверхневих вод згідно до Методики [28]. Концентрації забруднюючих 

речовин у воді масивів  поверхневих вод наведено в табл. 1.5-1.6.  

 Приклад 1.1. - Визначити клас хімічного стан масиву поверхневих вод 

згідно до  Методики [29], якщо концентрації забруднюючих речовин у воді 

масиву поверхневих вод відповідають значенням, що наведені у табл. 1.5. 

 Таблиця 1.5 - Концентрації забруднюючих речовин у воді масиву 

поверхневих вод. 

в/
п Показник Концентрація, 

мг/дм3 

ГДК для водойм 
рибогосподарсь-
кого призначен-

ня, мг/дм3 

Відношення 
концентрації речовини 

до ГДК 

1 БСК 5 2,5 3,0 0,83 
2 Нафтопродукти 0,06 0,050 1,2 
3 СПАВ 0,1 0,10 1,0 
4 Цинк 0,02 0,01 2,0 
5 Хром, Cr 0,005 0,001 5 
6 Ванадій 0,001 0,001 1,0 

• - концентрації усіх інших речовин відповідно до Методики менші за 

ЕНЯ ( см. табл. 1.3). 

 Оскільки концентрації забруднюючих речовин у воді масиву 

поверхневих вод не перевищують значень ЕНЯ, то згідно до [29] клас 

хімічного стан масиву поверхневих вод є “добрій”. Але, якщо зіставити 
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значення концентрацій забруднюючих речовин зі значеннями ГДК, то клас 

хімічного стан масиву поверхневих вод не може вважатися добрим, а є 

“недосягнення доброго”. Оскільки по хрому концентрація в воді перевищує 

ГДК в 5 разів, по цинку – у 2 рази, по нафтопродуктам – 1,2 рази. Таким 

чином, із  наведеного прикладу слідує, що використання Методики 

призводить до не вірного результату, не вірного визначення класу хімічного 

стан масиву поверхневих вод. 

Приклад 1.2. Визначити клас хімічного стану масиву поверхневих вод 

згідно до  Методики [28], якщо концентрації забруднюючих речовин у воді 

масиву поверхневих вод відповідають значенням, що наведені у табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 - Концентрації забруднюючих речовин у воді масиву 

поверхневих вод. 

в/
п Показник Концентрація, 

мг/дм3*) 

ГДК для водойм 
рибогосподарсь-
кого призначен-

ня, мг/дм3 

Відношення 
концентрації речовини 

до ГДК 

1 БСК 5 2,5 3,0 0,83 
2 Нафтопродукти 0,10 0,050 2,0 
3 СПАВ 0,1 0,10 1,0 
4 Цинк 0,03 0,01 3,0 
5 Хром, Cr 0,007 0,001 7 
6 БСК 5 2,5 3,0 0,83 
*) Концентрації усіх інших речовин менші за ЕНЯ, відповідно до Методики. 

 Оскільки концентрації забруднюючих речовин у воді масиву 

поверхневих вод не перевищують значень ЕНЯ, то згідно до [28] клас 

хімічного стану масиву поверхневих вод є “добрій” (концентрація свінцю 

менше за значення ЕНЯ). 

 Але якщо зіставити значення концентрацій забруднюючих речовин зі 

значеннями ГДК, то клас хімічного стану масиву поверхневих вод не може 

вважатися добрим. Оскільки по хрому концентрація в воді перевищує ГДК в 

7 разів, по цинку – у 3 рази, по нафтопродуктам – 2 рази, то клас хімічного 

стану масиву поверхневих вод є “недосягнення доброго”.  Таким чином, для 

наведеного прикладу використання Методики для визначення класу 
40 

 



хімічного стану масиву поверхневих вод призводить до не вірного 

результату. 

 До недоліків Методики [28] треба віднести наступне: 

• класифікація екологічного стану розробляється для кожного типу 

масиву поверхневих вод окремо, тобто є типоспецифічною. Таким чином, 

для використання цієї методики необхідно проведення попередньої 

типоспецифічної класифікації.  Аде, які установи будуть виконувати цю 

типоспецифічну класифікацію, за якій час буде проведено типоспецифічну 

класифікацію усіх водних масивів України,  та скільки буде коштувати ця 

класифікація є невизначеним. Можливо  вартість таких робіт буде дуже 

велика, крім того, час виконання робіт буде дуже значним, що ставіть під 

сумнів доречність впровадження методики; 

• під час розроблення типоспецифічної класифікації на основі 

екологічного нормативу якості води будуть встановлюватись граничні 

значення для класів екологічного стану масиву поверхневих вод. Але на 

теперішній час значення екологічного нормативу якості води відсутні. Тоб 

то, встановити граничні значення для класів екологічного стану масиву 

поверхневих вод без додаткових досліджень не можливо; 

•  екологічні нормативи якості (ЕНЯ) для визначення хімічного стану 

масиву поверхневих вод, які наведено в додатку до методики, не містять 

значень для важливих речовин, а саме нафтопродуктів, СПАВ, фосфатів, 

БСК5, міді, хрому, нікелю та інші. Без врахування цих речовин не можливо 

правильно визначити хімічний стан масиву поверхневих вод; 

• Методику, що розроблено, без суттєвого доопрацювання 

використовувати не можливо;  

• визначення екологічного стану водного масиву поверхневих вод на 

підставі проведення типоспецифічної класифікації суперечить положенню 

четвертої частини ст. 33 (Екологічні нормативи) Закону України  «Про 

охорону навколишнього природного середовища України» [23], згідно до 
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четвертої частини ст. 33: «Нормативи гранично допустимих концентрацій 

забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі та рівні 

шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього є єдиними для всієї 

території України». За розумінням змісту ст. 33 екологічні нормативи, як і 

ГДК, повинні  бути єдиними для всієї території України.  
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2. СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННЯ 

СТАНУ МАСИВУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В США І КРАЇНАХ ЄС 

 

 У США основоположним федеральним законом щодо системи 

нормування в ВО  є «Закон про чисту воду» [30], мета прийняття якого 

стосується відновлення і підтримання хімічної, фізичної та біологічної 

цілісності поверхневих водних об'єктів на рівні, що забезпечує збереження і 

відтворення риб, водних організмів і дикої природи, а також рекреаційного 

потенціалу водних об'єктів. Інструментом контролю процесу досягнення цієї 

мети виступає система стандартів якості води (Water Quality Standards), яка 

включає наступні елементи: 

- види водокористування (Designated Uses); 

- критерії якості води (Water Quality Criteria); 

- антідеградаціонна політика (Antidegradation). 

 Усі нормативи якості поверхневих вод розділені на три групи: 

- пріоритетні забруднюючі речовини (120 позицій), 

- непріоритетна забруднюючі речовини (47 позицій), 

- речовини, що мають органолептичний ефект (23 позиції - велика частина з 

цих речовин включена в два попередніх списку). 

 У наведених групах нормативи діляться на нормативи короткочасного і 

довгострокового впливу. Нормативи короткочасного впливу (Criteria 

Maximum Concentration) представляють собою оцінку максимальної 

концентрації речовини в поверхневих водах, при короткочасному впливі 

яких не відбуваються недопустимі зміни в співтоваристві водних організмів. 

Нормативи довгострокового впливу (Criterion Continuous Concentration) - 

максимальні концентрації, що не приводять до недопустимих змін при 

необмеженої за часом дії. 

 Для врахування регіональних природних особливостей в процесі 

нормуванні територія США розбита на 14 екорегіонів, що відрізняються по 

фізико-географічним умовам формування стоку, для кожного екорегіону 
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публікуються рекомендовані значення нормативів якості по загальному 

фосфору і загальному азоту. 

 Встановлення чисельних значень нормативів здійснюють шляхом 

статистичної обробки даних спостережень за еталонним водним об'єктом 

(об'єктами). В якості еталонного ВО може бути прийнятий водний об'єкт того 

ж типу, що і досліджуваний (глибока або невелика водойма, велика (мала) 

річка і т. п.), що знаходиться в східних фізико-географічних умовах і і не 

перебуває під сильним антропогенним вливом. Для розрахунку нормативного 

значення використовують верхній квартиль (75%) розподілу значень 

фактору, що спостережуваються по еталонному ВО, тобто роблять 

припущення, що стан досліджуваного ВО, до якого слід прагнути, може бути 

на 25% розподілу значень фактору гірше еталонного. Якщо з яких-небудь 

причин немає можливості отримати значення еталонного ВО, встановлення 

нормативів проводять на підставі даних, зібраних по всьому ВО 

досліджуваного району. Як норматив використовують нижній квартиль 

(25%) розподілу спостережуваних значень, тобто мають на увазі, що стан 

досліджуваного ВО, до якого слід прагнути, має бути принаймні на 25% 

розподілу значень фактору краще медіани по всіх водних об'єктах 

досліджуваного району. 

 У ЄС до 2000 року була поширена система розрахунку критичних 

навантажень (КН) речовин-забруднювачів з різних видів водокористування. 

Як приклад такої системи можна розглянути Директиви ЄС щодо якості води 

у водних об'єктах. Перша з них – «для підтримки життя риб» (Council 

Directive 78/659/EEC) [31]. Дану Директиву застосовували до ВО, які 

визначалися членами ЄС, як ВО, якість води в яких дозволяла (або може 

дозволити при хменшенні забруднення) підтримувати природне різноманіття 

аборигенних видів риб або тих видів, які розглядалися як бажані. Водні 

об'єкти «для підтримки життя риб» в системі цих нормативів ділили на два 

типи: лососеві і коропові. У свою чергу в кожному з типів нормативи ділили 
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на обов'язкові (що мали бути досягнуті в встановлені терміни) і бажані 

(значення нормативів, до яких слід було прагнути).  

 Другу Директиву застосовували до ВО, що використовуються для 

водопостачання. Вона побудована за подібною схемою (Council Directive 

75/440 / EEC) [32]. У цій Директиві розрізняли нормативи, що відповідають 

трьом категоріям очисних споруд: 

 1) А1 - проста механічна очистка та дезінфекція (швидкі фільтри та 

дезінфекція); 

 2) А2 - механічна, хімічна очистка і дезінфекція (попереднє 

хлорування, коагуляція, флокуляція, відстоювання, фільтрація, остаточне 

хлорування); 

 3) А3 - інтенсивна механічна і хімічна очистка, розширена очищення і 

дезінфекція (хлорування, коагуляція, флокуляція, відстоювання, фільтрація, 

адсорбція на активованому вугіллі, дезінфекція, включаючи остаточне 

хлорування / озонування). 

 В Директиві наведені нормативи для 38 показників: 6 фізичних 

(нормативи поки не визначені), 34 хімічних і 4 мікробіологічних. При цьому 

обов'язкових нормативів всього 20, але, як і в Директиві «для підтримки 

життя риб», малося на увазі, що вміст інших шкідливих речовин в ВО 

незначний.  

 У Бельгійській національній системі моніторингу кожну пробу, що 

відбирається,  аналізують приблизно по 40 параметрам. Найбільш важливими 

серед них  є показники, які стосуються кисневого балансу води (КБВ), і 

показники вмісту важких металів. Для оцінки КБВ розглядають три ключові 

параметри балансу: відсоток насичення розчиненого кисню, БСК5 та вміст 

амонійного азоту. Після визначення в пробі параметрів КБВ, по кожному 

параметру за експертною шкалою визначають бали (від 1 до 5 балів по 

кожниму показнику), які підсумовують для отримання сумарного значення 

КБВ.  

 Бали експертної оцінки окремих параметрів КБВ: 
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- перший бал відповідає відсотку насичення розчиненого кисню - 91-110%, 

утриманню БСК5 - не більше 3 мг/л, вмісту амонійного азоту - менш 4 мг/л; 

- п'ятий бал відповідає відсотку насичення розчиненого кисню - не більше 

30% і більше 130%, утриманню БСК5 - більше 15 мг/л, вмісту амонійного 

азоту - понад 5 мг/л. 

 Відповідно, якість води класифікують від дуже хорошої (КБВ = 3-4) до 

дуже поганої (КБВ = 14-15). П'ятибальна шкала класифікації вод по важким 

металам включає класи з концентрацією, наприклад, кадмію  ≤ 20,  ≤ 40,  ≤ 

60,  ≤ 80 та  > 80% від середньорічного значення. 

 У Данії з метою нормування було виділено групи та ділянки водних 

об'єктів з різними водогосподарськими характеристиками (табл. 2.1). 

 

 Таблиця 2.1. - Розподіл водних об'єктів в Данії (1983 р.). 

Поділ водотоків Поділ озер і прибережних вод 
1) зони особливого інтересу; 
2) зони нересту і нагулу мальків 
лососевих риб; 
3) води, в яких мешкають лососеві; 
4) води, в яких мешкають коропові; 
5) водотоки зі збором дренажних вод і 
водотоки, що знаходяться під непрямим 
впливом стічних вод; 
6) водотоки зі зборами дренажних і 
стічних вод; 
7) водотоки, що знаходяться під впливом 
стічних вод і не належать до категорії 
рибогосподарських; 
8) водотоки, водотоки, які дренують 
піритні ґрунти (низький pH, осадження 
оксидів заліза), де фауна сильно 
вражена. 

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

 Для кожного з наведених вище видів водокористування були 

встановлені експертні критерії якості, яких необхідно дотримуватися, щоб 

досягти і зберегти в подальшому якість, відповідну даному виду 

користування. Наприклад води, в яких мешкають лососеві, повинні 
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відповідати таким критеріям: температура води – влітку до 20°С,  взимку 

10°С, максимальна зміна температури при тепловому забрудненні  1°С, 

розчинений кисень - 6-8 мг/л та  9-12 мг/л (протягом 50% часу), pH - 6-9, 

максимальна зміна pH при скиданні стоків - 0.5, аміак - менш 0,025 мг/л, 

хлор - менш 0.004 мг/л, загальний цинк - менш 0,3 мг/л, завислі речовини 

менше 25 мг/л, БСК5 - не більше 3 мг/л, загальний амоній - менше 1 мг/л. 

 У Франції в 1975 р. після аналізу проведеної по всій країні 

інвентаризації ступеня забрудненості водойм і водотоків була розроблена 

шкала якості поверхневих вод за гідрохімічними показниками. Дана шкала 

нормування розділена на 6 класів якості. Найкраща якість відповідає 1-му 

класу, найгірша - 4-му, 5-му або 6-му (в залежності від показника, 

оцінювався). Показники, що підлягають класифікації, такі: температура води, 

pH, седиментація, концентрація розчиненого кисню, % насичення 

розчиненим киснем, БПК2, БСК5, окислюваність, концентрації зважених 

речовин, ХСК, хлориди, сульфати, амоній сольовий, нітрати, нітрити, натрій, 

калій, кальцій, ртуть, гідрокарбонати, феноли, фосфати, СПАР. 

 У Німеччині (Баварська служба використання вод) хімічні критерії 

оцінки якості вод засновані на дослідженнях, проведених раніше в США і 

Шотландії. Використовуваний метод передбачає вимір ряду хімічних 

параметрів в пробах води з подальшим поданням отриманої комбінації 

результатів у вигляді одного числа - хімічного індексу, що характеризує 

узагальнену (інтегральну) якість води: 
      n 

    CJ  = П qi Wi, 
     i = 1 
де n – число параметрів; qi – подіндекс для i-го параметру (величина від 0 до 

100, що є функцією бажаності від значення i-го параметру) ; Wi –"вага" i-го 

параметра (число між 0 і 1), що показує важливість (пріоритетність) 

параметру. При розрахунку CJ використовують значення таких 8 параметрів - 

концентрація розчиненого кисню, БСК5, температура води, амоній сольовий, 
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нітрати, фосфати, pH, електропровідність. При значенням CJ, близьким до 

100, поверхневі води можуть бути віднесені до благополучних, а зі 

значенням, близьким до 0 - до неблагополучних. 

 У Нідерландах застосовують описаний вище КБВ, а також показник 

вмісту загального фосфору, ГДК дорівнює 1.2 мг/л. Але з урахуванням 

процесів евтрофікації для 6-ти теплих місяців контрольне значення є 0.3 мг/л. 

В якості класифікатора використовується найпростіша шкала з трьома 

градаціями порівняння отриманого значення концентрації з гранично 

допустимим значенням. Крім того, в рамках національної системи 

моніторингу в Нідерландах ведуться спостереження за вмістом 6-ти 

пріоритетних металів: ртуті, кадмію, міді, свинцю, хрому та цинку. 

Нормування вмісту металів здійснюють також за найпростішою трибальною 

шкалою. Величини ГДК металів дорівнюють: для ртуті - 0.5 мкг/л, для 

кадмію - 2,5 мкг/л, для міді - 50 мкг/л, для свинцю - 50 мкг/л, для цинку - 200 

мкг/л, для хрому - 50 мкг/л. 

 У Великобританії річки класифікують на основі визначення критеріїв 

якості, необхідної для конкретних видів водокористування, за чотирма 

основними класами, які розрізняються значеннями вмісту розчиненого 

кисню, БСК5, концентрації амонійного азоту. Виділяють наступні класи 

якості: 

 1) води, що придатні для питного водопостачання; 

 2) річки, в яких існує промислове рибальство цінних видів риб, і 

рекреаційні зони; 

 3) річки, придатні для питного водопостачання після попередньої 

обробки, і річки з промисловим рибальством частикових видів риб; 

 4) води, придатні для технічних потреб. 

 22 грудня 2000 року в ЄС була прийнята Рамкова Водна Директива ЄС  

(Directive 2000/60/EC), що призвело до більш радикальних змін методичних і 

правових засад нормування, ніж в США. Загальна мета цієї Директиви - 

досягнення доброго екологічного статусу водних об'єктів ЄС до 2015 г. 
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Також в ній наведено механізми досягнення цієї мети. Ключовию зміною в 

новій системі нормування в порівнянні з попередніми системами став перехід 

від нормування якості води за видами водокористування до екологічного 

нормування на основі показників непорушеного стану ВО. 

 Призначення Директиви - встановити загальні підходи до охорони вод 

(включаючи поверхневі прісні, змінної солоності, прибережні і підземні 

води), які забезпечують: 

- запобігання погіршенню стану водних об'єктів, їх захист і відновлення; 

- стійке водокористування, засноване на довгостроковому захисті водних 

ресурсів; 

- поліпшення стану водних екосистем на основі заходів з припинення або 

поетапного скорочення скидів пріоритетних і небезпечних забруднюючих 

речовин; 

- постійне скорочення забруднення підземних вод; 

- пом'якшення наслідків повеней і посухи.  

 Нижче детально визначені показники, які повинні бути використані 

при визначенні екологічного стану згідно РВД. 

 Біологічні показники: склад (видовий) і велика кількість (внутрішньо-

видової) водної флори (вищої водної рослинності); склад і велика кількість 

донних безхребетних; склад, велика кількість і віковий склад рибної фауни. 

 Гідроморфологічні показники, важливі для біологічних показників: 

гідрологічний режим: обсяг і динаміка стоку, зв'язок з підземними водами; 

нерозривність річки. 

 Морфологічні умови: варіація ширини і глибини річки; структура і 

субстрат річкового дна; структура прибережної зони. 

 Хімічні і фізико-хімічні показники, що впливають на біологічні 

показники: загальні (температура, ГПК, БПК, розчинений кисень, 

мінералізація, pH, біогенні елементи); специфічні забруднювачі (забруднення 

пріоритетними забруднюючими речовинами (ЗВ), скидання яких у водний 
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об'єкт встановлено; забруднення іншими ЗВ, скидання яких у водний об'єкт 

встановлено). 

 Хімічні і фізико-хімічні показники, що впливають на біологічні 

показники: загальні (температура, ХСК, БСК, розчинений кисень, 

мінералізація, pH, біогенні елементи); специфічні забруднювачі (забруднення 

пріоритетними забруднюючими речовинами (ЗВ), скидання яких у водний 

об'єкт встановлено; забруднення іншими ЗВ, скидання яких у водний об'єкт 

встановлений). 

 Для порівняльної оцінки всі біологічні показники стану водних об'єктів 

призводять до числової формі - коефіцієнту екологічного стану EQR, для 

якого одиниці відповідає відмінний екологічний стан, а нулю - поганий. 

 Шкалу значень EQR, від 1 до 0, розбивають на п'ять градацій, 

відповідно до класів стану: відмінний, гарний, задовільний, незадовільний, 

поганий. 

 У додатку до РВД приведена суть процедури встановлення еталонних 

показників стану (reference conditions) для виділених категорій і типів 

поверхневих водних об'єктів. Еталонні значення встановлюють для кожного 

типу водного об'єкта за значеннями фізико-хімічних і гідроморфологічних 

показників, визначених для ВО відповідного типу і категорії з відмінним 

екологічним станом. Визначення еталонних значень також може базуватися 

на просторовому підході, тобто в якості еталонних значень для ВО можуть 

бути використані значення, отримані на непорушеному ВО відповідного типу 

і категорії, в тому ж «екорегіоні». При неможливості застосування жодного з 

підходів допускається використання експертних оцінок. 

 Відповідно до РВД, під відмінним екологічним станом мається на увазі 

відсутність або лише незначні антропогенні відхилення значень фізико-

хімічних і гідроморфологічних параметрів стану водних об'єктів від тих 

значень цих параметрів для даного типу і категорії водних об'єктів, які 

зазвичай відповідають їх незміненому (природному, без антропогенного 

впливу) стану. Так само і значення біологічних показників стану водних 
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об'єктів відповідають незмінному стану, та або не мають, або мають лише 

незначні ознаки антропогенного впливу. 

 В якості критерію за характерними забруднюючими речовинами 

висувають такі вимоги: 

 - для неприродних - концентрація, близька до нуля, або, принаймні, 

нижче рівня визначення найбільш досконалими з методик загального 

використання; 

 - для природних - концентрація залишається в межах, звичайно 

спостережуваних в незмінених умовах (концентрації природного фону). 

 У Інструкція викладені загальні підходи і технічні рекомендації для 

встановлення еталонних значень показників стану і меж класифікації 

екологічного стану ВО, проведення інтеркалібрації (уніфікації методів 

моніторингу в рамках однієї міжнародної програми). Орієнтовна схема 

проведення кордонів ті інтеркалібрації включає: 

 1. Визначення екологічного стану водних об'єктів кожної категорії і 

типу, що представляється у вигляді значень EQR. 

 2. Проведення попередньої класифікації екологічного стану водних 

об'єктів (відмінне, гарне, задовільний). 

 3. Вибір двох або більше створів, по кожному типу (категорії) водного 

об'єкта в різних країнах, якість в яких класифіковано як прикордонне між 

класами (відмінне - гарне, гарне - задовільний стан і т. д.). 

 4. Зіставлення відповідних EQR і на їх основі позначення меж класів 

екологічного стану для кожної країни. 

 В цілому система екологічного нормування в західних країнах 

покликана здійснювати дві основні функції: 1) виключення свідомо 

неприйнятного екологічного збитку; 2) стимулювання постійного зниження 

антропогенного навантаження на навколишнє середовище. 
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 2.1 Визначення окремих груп та переліку хімічних забруднюючих 

речовин при визначення стану масиву в країнах ЄС. 

 

 Система  визначення @пріоритетних речовин" у галузі водної політики 

у розвинутих країнах полягає у наступному: з усієї кількості  хімічних сполук 

обирається коло індивідуальних забруднюючих  речовин, які спричиняють 

загрозу для здоров'я людей, шкоду життєвим ресурсам та водним 

екосистемам. Серед них визначається коло речовин, які є токсичними, 

персистентними, здатними до біоакумуляції - це  небезпечні речовини. На 

кожному етапі реалізації водної політики, з урахуванням об'ємів 

виробництва, застосування, та на основі найкращих доступних  наукових 

свідчень, з цих двох груп речовин виділяють "пріоритетні речовини" та 

"пріоритетні небезпечні речовини".  Саме ці речовини мають стати об'єктом 

уваги та дій Держави, що спрямовані на охорону вод, на наступний період 

часу.  

 У країнах ЄС робота з визначення переліку небезпечних (пріоритетних) 

речовин, які в першу чергу мають нормуватися і контролюватись у воді, була 

започаткована прийняттям Директиви 76/464/ЄЕС від 04.05.1976 р. стосовно 

забруднення, спричиненого окремими небезпечними речовинами, що 

скидаються у водне середовище країн-членів Співтовариства [84]. Додаток 

до Директиви містив два списки  сімейств і груп  речовин, скидання яких до 

водних об'єктів країн-членів ЄС вимагало попереднього дозволу 

компетентних органів цих країн. У подальшому  на протязі декількох років 

проводились  роботи з складання повного переліку індивідуальних речовин,  

які повинні входити до цих списків. Згідно з вимогами Директиви 

76/464/ЄЕС речовини до Списку І відбирались на основі їх токсичності, 

персистентності та здатності до біоакумуляції, з урахуванням обсягів 

виробництва, використання та скидання до водного середовища країн-членів. 

Як результат цієї роботи  у 1982 році було складено повний Список I із 129 
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речовин, які вважалися такими, забруднення вод якими має бути припинено в 

першу чергу. Список ІІ містив речовини, які справляють згубний вплив на 

водне середовище, який,  проте, може бути локалізований у певній зоні, та 

який залежить від характеристик і місцезнаходження вод, у  які ці речовини 

скидаються. Відносно речовин зі Списку ІІ Співтовариством повинні бути 

вжиті заходи щодо зменшення забруднення ними водного середовища. 

 Директива 76/464/ЄЕС не забезпечувала раціонального та системного 

підходу до пріоритезації речовин. Прийнята у липні 2000 року  Директива 

Європейського Парламенту і Ради 2000/60/ЄЕС про встановлення основ для 

дій Співтовариства  в області водної політики  (Рамкова Директива) [25] 

вперше ввела терміни: "пріоритетні речовини" та "пріоритетні небезпечні 

речовини", висунула  науково обґрунтовану методологію для вибору 

пріоритетних речовин серед тих, які створюють значний ризик для водного 

середовища  або через нього для людини.  

 Відповідно до Статті 16 (2) РВД  пріоритетність повинна визначатись 

на базі ризику для водного середовища або через нього для людини, що 

визначається: 

 (а) оцінкою ризику, яка проводиться відповідно до Правил Ради (ЄЕС) 

№793/93, Директиви Ради 91/414/ЄЕС [89] і Директиви 98/8/ЄЕС 

Європейського Парламенту і Ради [90]/ 

 (б) цільовою оцінкою  ризику (за методологією Правил (ЄЕС) 

№793/93), яка фокусується виключно на токсичності водних екосистем та на 

токсичності для людини через водне середовище. 

 За необхідністю пріоритетність речовини може бути встановлена на 

базі ризику для водного середовища або для людини через нього на базі 

спрощеної процедури оцінки ризику, яка базується на наукових принципах, 

приймаючи до уваги: 

- очевидність властивої небезпеки речовини, до якої це стосується, і 

зокрема, її водної екотоксичності та токсичності для людини через водні 

маршрути надходження; 
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- докази поширеного забруднення навколишнього середовища за 

результатами моніторингу; 

- інші доведені фактори, які можуть вказувати на можливість 

поширеного забруднення навколишнього середовища, такі як обсяги 

виробництва та використання речовини, до якої це стосується, і режим 

використання. 

 Процедури оцінки ризику відповідно до Правил Ради (ЄЕС) №793/93 

[87] та Директиви Ради 91/414/ЄЕС виявились такими, що потребують 

значних витрат часу, і саме тому були обмежені кола речовин та була 

розроблена комбінована процедура встановлення пріоритетних речовин, яка 

базується на моделюванні та моніторингу (COMMPS – combined monitoring-

based and modeling-based priority setting). 

 Основна ідея COMMPS процедури полягає у автоматизованому 

ранжируванні речовин, для яких наявні достатні дані щодо їхнього 

відносного ризику для водного середовища, з використанням міркувань 

експертів для остаточного вибору пріоритетних речовин. Ризик, у його 

загальному значенні, є комбінацією імовірності, з якою несприятливий 

випадок може відбутися, та важливістю наслідків, до яких це призведе. Для 

водних екосистем це може бути виражено у більш технічних термінах, таких 

як концентрації речовин, які знайдені у водному середовищі, та притаманна 

цій речовині небезпека, що заподіяна цій системі. Ранг речовини визначають 

помноженням результату розрахунку, який відповідає впливу на навколишнє 

середовище, на результат розрахунку, який відповідає можливому ступеню 

небезпеки речовини. У наступному на базі міркування експертів, які 

приймають  до уваги додаткову інформацію, із цього  списку відбираються 

пріоритетні речовини. 

 СОMMPS процедура була застосована для двох головних водних 

екологічних підсистем, а саме, поверхневої води та донних відкладень. 

Речовини, що були піддані COMMPS процедурі, були відібрані з різних 

офіційних списків і моніторингових програм [87, 89, 90] з метою 
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гарантування, що  відібрано всі речовини, які були вже ідентифіковані як 

такі, що є предметом занепокоєння, та для яких достатня інформація є 

доступною. Крім того, до процедури були включені всі речовини, для яких 

були доступні дані моніторингу. 

 За результатами проведення автоматизованої процедури були 

встановлені наступні списки ранжирування за ризиком:     

- Список А: Список органічних забруднюючих воду речовин, заснований на 

даних моніторингу; 

 - Список В:  Список органічних забруднюючих воду речовин, заснований на 

моделюванні результатів для водної сукупності; 

- Список С: Список органічних забруднюючих  речовин, які сорбовані 

відкладеннями, заснований на даних моніторингу  відкладень або 

суспендованих речовин; 

- Список D: Декілька списків для металів, заснованих на даних моніторингу 

води. 

 На другому етапі процедури із цих чотирьох списків були відібрані  

речовини з самим високим рангом у якості кандидатів до пріоритетних 

речовин. Таким чином СОMMPS процедура забезпечує тільки рекомендації 

для вибору пріоритетних речовин. 

 Як результат проведення CОMMPS   процедури Комісією загалом було 

запропоновано 32 речовини та групи речовин, що підлягали визначенню як 

“пріоритетні речовини”. З них 11 речовин були запропоновані як 

“пріоритетні небезпечні речовини” та 11 речовин “пріоритетні речовини,  які 

знаходяться на стадії вивчення”. Кінцевий висновок, щодо їх приналежності 

до “пріоритетних небезпечних речовин" буде прийнято після перегляду 

Списку пріоритетних речовин, який має відбутися протягом чотирьох років 

після вступу в силу Рамкової Директиви. Для 10 речовин що лишилися, 

немає доказів, що вони є токсичними, стійкими або схильними до 

біоакумуляції, які б базувалися на найліпших наукових знаннях. 
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 На протязі 2000-2001 років було  здійснено ряд процедурних кроків 

щодо уточнення  списку пріоритетних речовин і  внесення виправлень до 

раніше затвердженої пропозиції, які відбилися у Рішенні № 2455/2001/ЕС 

Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 2001 року “Про 

встановлення списку пріоритетних речовин у галузі водної політики та 

доповнення до Директиви 2000/60/ЕС” [33]. Цей остаточний список 

пріоритетних речовин ввійшов у Рамкову Директиву 2000/60/ЕС як Додаток 

Х. Згідно цього Додатку як "пріоритетні речовини" визначено 33 позиції, 

серед яких: 

11 визначені як "пріоритетні небезпечні речовини", а саме: 

- Бромовані дифенілетери (Пентабромодифенілетер), 

- Кадмій та його сполуки, 

- С10-13-хлоралкани, 

- Гексахлоробензол, 

- Гексахлоробутадієн,  

- Гексахлороциклогексан (γ-ізомер, Ліндан), 

- Ртуть та її сполуки, 

- Нонілфеноли (4-(ρ)-нонілфенол), 

- Пентахлорбензол, 

- Поліароматичні вуглеводні (Бензо(а)пірен)   

   (Бензо(b)флуорантен)  

    (Бензо(g,h,i)перилен) 

   (Бензо(k)флуорантен) 

   (Індено(1,2,3-cd)пірен), 

- Сполуки трибутилолова (Трибутилолова-катіон) 

14 - як "пріоритетні  речовини, що є об'єктом розгляду для ідентифікації у 

якості "пріоритетних небезпечних речовин", а саме: 

- Антрацен, 

- Атразин, 

- Діурон, 
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- Ізопротурон, 

- Хлорпіріфос; 

- Ді(2-етилгексил)фталат, 

- Ендосульфан (α-ендосульфан), 

- Свинець та його сполуки,  

- Нафталін,  

- Октилфеноли (ρ-τ-октилфенол),  

- Пентахлорофенол,  

- Симазин, 

- Трихлоробензоли (1,2,4-Трихлоробензол) 

-Трифлуралін; 

8 - такі, для яких, згідно Ст. 16 (1), заходи повинні бути націлені на 

прогресивне зменшення скидів, емісій та втрат: 

- Алахлор, 

- Бензол, 

- 1,2-Дихлороетан; 

- Дихлорометан, 

- Нікель і його сполуки, 

- Трихлорометан, 

- Флуорантен, 

- Хлорфенвінпірифос. 

 Ряд позицій списку являє собою не індивідуальні речовини, а групу 

речовин. Для них у список у якості показового параметру внесені типові 

індивідуальні представники, за якими буде здійснюватися контроль.  

         За хімічними ознаками до складу Списку входять:  

4  важкі метали, а саме:  

- Кадмій та його сполуки, 

- Нікель і його сполуки, 

- Ртуть та її сполуки, 
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- Свинець та його сполуки; 

13 речовин, що використовуються як пестициди, а саме: 

- Алахлор, 

- Атразин, 

- Гексахлоробензол, 

- Гексахлоробутадієн, 

- Гексахлороциклогексан , 

- Діурон,  

- Ендосульфан, 

- Ізопротурон, 

- Пентахлорофенол 

- Симазин, 

- Трифлуралін, 

- Хлорфенвинфос, 

- Хлорпирифос. 

Низка поліароматичних вуглеводнів, а саме: 

- (Бензо(а)пірен),   
(Бензо(b)флуорантен),  
(Бензо(g,h,i)перилен), 
(Бензо(k)флуорантен), 
(Індено(1,2,3-cd)пірен), 

-   Флуорантен, 

-   Антрацен,  

-   Нафталін. 

 Крім названих класів хімічних сполук у Перелік входять декілька 

галогенорганічних речовин та груп речовин (хлорорганічні та одна група 

броморганічних сполук), група оловоорганічних сполук, похідні фенолу 

тощо. 

 Чотирнадцять речовин списку вже регулюються у Європейському 

Співтоваристві дочірніми Директивами [81], які прийнято у рамках 
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Директиви 76/464/ЄЕС [84]. Емісії низки речовин підлягають поступовому 

скороченню або розглядаються для поступового скорочення на 

міжнародному рівні. 

 Декілька груп речовин включено до списку пріоритетних вперше: 

- Бромовані дифенілетери  - група речовин, що використовуються як 

речовини, що запобігають горінню пластмас. Група містить значну кількість 

ізомерів. Ці речовини здатні до акумуляції у донних відкладеннях і внаслідок 

цього у організмах. Включення цієї групи речовин до списку пріоритетних 

речовин підтверджено оцінкою ризику  відповідно до Правил Ради (ЄЕС) 

№793/93 [87];  

- С10-13-хлоралкани – група речовин, до якої входить значна кількість 

індивідуальних речовин, що використовуються: 

- як пластифікатори у фарбах, покриттях та клеях, 

- у певних мастилах, що використовуються у металургійних процесах; 

- як речовини, що запобігають горінню гуми, пластмас та текстильних 

матеріалів.  

 Для цієї групи на сьогодні не можна запропонувати придатний 

показовий параметр. Включення цієї групи речовин до списку пріоритетних 

речовин підтверджено оцінкою ризику  відповідно до Правил Ради (ЄЕС) 

№793/93 [87]. 

- Октил-  та нонілфеноли  - основні продукти деградації алкилфенольних 

детергентів (АPEOD) [92, 93]. Обидві речовини повідомлено як ендокринні 

деструктори. Включення цих груп речовин до списку пріоритетних речовин 

підтверджено оцінкою ризику відповідно до Правил Ради (ЄЕС) №793/93 

[87]. Через те що ρ-τ-октилфенол  та 4-(ρ)-нонілфенол є основними ізомерами 

технічних продуктів їх відібрано у якості показових параметрів для 

визначення цих груп речовин. 

 Згідно з вищезгаданим Рішенням Європейського Парламенту та Ради 

від 20 листопада 2001 року [42] список пріоритетних речовин, прийнятий 
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відповідно до Директиви 2000/60/ЄЕС, замінює список  речовин 1982 року, 

що входив до складу Директиви 76/464/ЄЕС [84].  

 РВД передбачається перегляд списку пріоритетних речовин не рідше 

ніж кожні  чотири роки. Такі перегляди мають сприяти припиненню скидів, 

емісій та втрат усіх небезпечних  речовин до 2020 року шляхом додавання у 

подальшому речовин до списку. При цьому у Рішеннях Європейського 

Парламенту та Ради відзначається необхідність відвернення безперервного 

перегляду речовин з метою запобігання додаткових витрат. 

 Встановлення списку пріоритетних речовин є першим кроком 

упровадження стратегії запобігання забрудненню води, викладеної у Статті 

16 РВД. 

 У додатку Х до [81] наведено 33 пріоритетні речовини, скидання яких 

повинно зменшуватись (табл.. 2.2). У Директиві 2008/105 ЄС “Про стандарти 

якості довкілля в галузі водної політики”[82] наведено значення СЯД для цих 

33-х пріоритетних речовин. 

 Табл. 2.2 - Перелік пріоритетних речовин згідно до ВРД. 

N за п. CAS (номер) EU(номер) Назва пріоритетної речовини 
1 15972-60-8 240-110-8 Алахлор 
2 120-12-7 204-371-1 Антрацен 
3 1912-24-9 217-617-8 Атразин 
4 71-43-2 200-753-7 Бензол 
5 відсутній відсутній Бромовані  дифенілетери                      
6 7440-43-9 231-152-8 Кадмій та його сполуки 
7 85535-84-8 287-476-5 С -хлоралкани 
8 470-90-6 207-432-0 Хлорфенвінфос 
9 2921-88-2 220-864-4 Хлорпіріфос 
10 107-06-2 203-458-1 1,2-Дихлоретан 
11 75-09-2 200-838-9 Дихлорметан 
12 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилгексил)фталат 
13 330-54-1   206-354-4 Діурон 
14 115-29-7 204-079-4 Ендосульфан 
 959-98-8 відсутній (альфа-ендосульфан) 

15 206-44-0 205-912-4 Флуорантен 
16 118-74-1   204-273-9 Гексахлоробензол 
17 87-68-3 201-765-5 Гексахлоробутадієн 
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18 608-73-1 200-401-2 Гексахлороциклогексан 
 58-89-9 200-401-2 (гамма-ізомер, Ліндан) 

19 34123-59-6 251-835-4 Ізопротурон 
20 7439-92-1 231-100-4 Свинець та його   сполуки 
21 7439-97-6 231-106-7 Ртуть та її сполуки 
22 91-20-3 202-049-5 Нафталін 
23 7440-02-0 231-111-4 Нікель та його  сполуки 
24 25154-52-3 246-672-0 Нонілфеноли 
 104-40-5 203-199-4 4-(пара)-нонілфенол 

25 1806-26-4 217-302-5 Октилфеноли 
 140-66-9 відсутній (пара-терт-октилфенол) 

26 608-93-5 210-172-5 Пентахлоробензол 
27 87-86-5 201-778-6 Пентахлорофенол 
28 відсутній відсутній Поліароматичні вуглеводні 

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

29 122-34-9 204-535-2 Симазин 
30 688-73-3 211-704-4 Трибутилолові сполуки 
 36643-28-4 відсутній (Трибутилолова-катіон) 

31 12002-48-1 234-413-4 Трихлоробензоли 
 120-82-1 204-428-0 (1,2,4-Трихлоробензол) 

32 67-66-3 200-663-8 Трихлорометан  (хлороформ) 
33 1582-09-8 216-428-8 Трифлуралін 

  У Директиві 2013/39 ЄС [82] наведено розширений перелік 

пріоритетних речовин, який вже містить 45 речовин (табл. 2.3).   

Табл. 2.3 -  Перелік пріоритетних речовин згідно Директиві 2013/39 ЄС від  

12.04.2013 [82].  

№ 
з/п Назва речовини / показника CAS-1 

1 Алахлор 15972-60-8 
2 Антрацен 120-12-7 
3 Атразин 1912-24-9 
4 Бензол 71-43-2 
5 Бромовані дифенілові ефіри-2 32534-81-9 
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6 Кадмій і його сполуки 7440-43-9 
6a Tетрахлорметан (чотирихлористий вуглець) 56-23-5 
7 Хлоралкани, C10-13 85535-84-8 
8 Хлорфенвінфос суміш цис- і транс-ізомерів 470-90-6 
9 Хлорпірифос (хлорпірифос-етил) 2921-88-2 
9a Циклодієнові пестициди:  

Алдрин 309-00-2 
Діелдрин 60-57-1 
Ендрин 72-20-8 
Ізодрин 465-73-6 

9б ДДТ-3 Не застосовується 
Пара-пара-ДДТ 50-29-3 

10 1,2-Дихлоретан 107-06-2 
11 Дихлорметан (хлористий метилен) 75-09-2 
12 Ди(2-етилгексил)-фталат 117-81-7 
13 Діурон 330-54-1 
14 Ендосульфан 115-29-7 
15 Флуорантен 206-44-0 
16 Гексахлорбензол 118-74-1 
17 Гексахлорбутадієн 87-68-3 
18 Гексахлорциклогексан (ліндан) 608-73-1 
19 Ізопротурон 34123-59-6 
20 Свинець та його сполуки 7439-92-1 
21 Ртуть та її сполуки 7439-97-6 
22 Нафталін 91-20-3 
23 Нікель та його сполуки 7440-02-0 
24 Нонилфеноли (4-нонилфенол) 84852-15-3 
25 Октилфеноли (4-(1,1, 3,3-тетраметил-бутил)-

фенол) 
140-66-9 

26 Пентахлорбензол 608-93-5 
27 Пентахлорфенол 87-86-5 
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28 Поліароматичні вуглеводні Не застосовується 
Бензо(а)пірен 50-32-8 
Бензо(b)флуорантен 205-99-2 
Бензо(k)флуорантен 207-08-9 
Бензо(g,h,i,)перілен 191-24-2 
Індено(1,2,3-cd)пірен 193-39-5 

29 Симазин 122-34-9 
29a Тетрахлоретилен 127-18-4 
29б Трихлоретилен 79-01-6 
30 Сполуки трибутилолова (трибутилолова катіон) 36643-28-4 
31 Трихлорбензоли 12002-48-1 
32 Трихлорметан (хлороформ) 67-66-3 
33 Трифлуралін 1582-09-8 
34 Дикофол 115-32-2 
35 Перфтороктановий сульфонат і його похідні 

(ПФОС) 
1763-23-1 

36 Квіноксифен 124495-18-7 
37 Діоксини і діоксиноподібні сполуки-4 Не застосовується 
38 Аклоніфен 74070-46-5 
39 Біфенокс 42576-02-3 
40 Цибутрин 28159-98-0 
41 Циперметрин-5 52315-07-8 
42 Дихлофос 62-73-7 
43 Гексабромциклододекан (ГБЦДД)-6 Не застосовується 
44 Гептахлор і гептахлорепоксид 76-44-8/ 1024-57-3 
45 Тербутрин 886-50-0 

 В Україні було підготовлено Перелік забруднюючих речовин для 

визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та 

екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву 

поверхневих вод, затверджений наказом Мінприроди України від 06.02.2017 

№ 45 (табл. 2.4) [29].  
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 Співставлення переліку Перелік пріоритетних речовин згідно до 

Директиви 2013/39 ЄС [82] та Переліку забруднюючих речовин для 

визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та 

екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву 

поверхневих вод, затверджений наказом Мінприроди України від 06.02.2017 

№ 45 [29], свідчить про їх ідентичність. 

 Слід відзначити, що в Україні відсутній екологічний норматив якості 

води масивів поверхневих вод. Найбільш близькі до СЯД для поверхневих 

вод гранично допустимі концентрації речовин для води водойм 

рибогосподарського призначення. Тому в таблиці 2.4 для порівняння 

наведено значення середньо річних величин СЯД (AA-EQS) відповідно до 

Директиви 2013/39 ЄС  [82] та значення гранично допустимої концентрації 

для водойм рибогосподарського призначення.   

 Таблиця 2.4 - Перелік пріоритетних речовин для визначення хімічного 

стану масивів поверхневих вод  відповідно до наказу Мінприроди України 

від 06.02.2017 № 45 [29], значення середньо річних величин СЯД (AA-EQS) 

відповідно до Директиви 2013/39 ЄС [82] та значення гранично допустимої 

концентрації для водойм рибогосподарського призначення.   

№ 
з/п 

Назва речовини / 
показника 

Реєстраційний 
номер хімічної 
речовини, CAS

-1 

AA-EQS, 
мкг/дм3 

Значення ГДК для 
водойм 

рибогосподарськог
о призначення, 

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

дифенілові ефіри-2 32534-81-9  - 

6 Кадмій і його 
сполуки 7440-43-9 

< =0,08 (клас 
1) 

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

6a Tетрахлорметан 
(чотирихлористий 
вуглець) 

56-23-5 12 - 

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

суміш цис- і транс-
ізомерів 

470-90-6 0,1 - 

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

9a Циклодієнові 
пестициди:   - 

Алдрин 309-00-2 сума=0,01 - 

Діелдрин 60-57-1  - 

Ендрин 72-20-8  - 

Ізодрин 465-73-6  - 

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

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

(хлористий 
метилен) 

75-09-2 20.0 9400 

12 Ди(2-етилгексил)-
фталат 117-81-7 1,3 - 

13 Діурон 330-54-1 0,2 - 
14 Ендосульфан 115-29-7 0,005 - 
15 Флуорантен 206-44-0 0,0063 - 
16 Гексахлорбензол 118-74-1 - - 
17 Гексахлорбутадієн 87-68-3 - - 
18 Гексахлорциклогек

сан (ліндан) 608-73-1 0,02  

19 Ізопротурон 34123-59-6 0,3 - 
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20 Свинець та його 
сполуки 7439-92-1 1,2 100 

21 Ртуть та її сполуки 7439-97-6 - відсутність (0,01) 
22 Нафталін 91-20-3 2,0 0,5 
23 Нікель та його 

сполуки 7440-02-0 4,0 10,0 

24 Нонилфеноли (4-
нонилфенол) 84852-15-3 0,3 - 

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

140-66-9 0,1 - 

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

вуглеводні 
не 

застосовується 
не 

застосовується - 

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

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

трибутилолова 
(трибутилолова 
катіон) 

36643-28-4 0,0002  

31 Трихлорбензоли 12002-48-1 0,4 - 
32 Трихлорметан 

(хлороформ) 67-66-3 2,5 - 

33 Трифлуралін 1582-09-8 0,03 - 
34 Дикофол 115-32-2 1,3 Х10-3 - 
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35 Перфтороктановий 
сульфонат і його 
похідні (ПФОС) 

1763-23-1 6,5 Х10-4 - 

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

діоксиноподібні 
сполуки-4 

не 
застосовується   

38 Аклоніфен 74070-46-5 0.12  
39 Біфенокс 42576-02-3 0,012  
40 Цибутрин 28159-98-0 0.0025  
41 Циперметрин-5 52315-07-8 8,0 Х10-5  
42 Дихлофос 62-73-7 6,0Х10-5  
43 Гексабромциклодод

екан (ГБЦДД)-6 
не 

застосовується 0,0016 - 

44 Гептахлор і 
гептахлорепоксид 

76-44-8/  
1024-57-3 2,0 Х10-7 - 

45 Тербутрин 886-50-0 0,065 - 
-1 CAS: хімічна реферетивна служба.  
-2 Тільки тетра-, пента-, гекса- і гепта- бромовані дифенілові ефіри.  
-3 Сума ізомерів:  
1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфенол)етан;  
1,1,1-трихлор-2(о-хлорфеніл)-2-(п-хлорфеніл)етан;  
1,1-дихлор-2,2-біс(п-хлорфенол)етилену;  
1,1-дихлор-2,2-біс(п-хлорфенол)етан;  
-4 ПХДД: поліхлоровані дибензо-п-діоксини; ПХДФ: поліхлоровані дібензофурани; 

ПХБ-ДП: диоксиноподібні поліхлоровані біфеніли; TE: токсичні еквіваленти 

відповідно до токсичних факторів еквівалентності Всесвітньої організації охорони 

здоров'я 2005.  

-5 Сума ізомерів циперметрину, альфа-циперметрин, бета-циперметрин, тета-

циперметрин і дзета-циперметрин. 

-6 1,3,5,7,9,11-гексабромциклододекан,1,2,5,6,9,10-гексабромциклододекан, α-

гексабромциклододекан, β-гексабромциклододекан і γ-гексабромциклододекан. 
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2.2. Загальні вимоги до стану поверхневих вод, які діють в країнах ЄС 

 

Головним документом у галузі водної політики ЄС є ВРД [1], яка 

визначає вимоги до стану водних об’єктів. ВРД комплексно вирішує 

завдання з управління водними ресурсами. Водна рамкова директива ставить 

перед країнами спільноти мету досягнення щонайменше доброго стану вод 

завдяки визначенню та впровадженню необхідних заходів у межах 

інтегрованої програми заходів, враховуючи існуючи вимоги в країнах ЄС. 

Основною структурною одиницею управління водними ресурсами є «водний 

об’єкт». 

Водний об’єкт розглядається в першу чергу як середовище 

життєдіяльності біологічного угруповання. Тому в першу чергу для оцінки 

екологічного стану поверхневих вод розглядаються біологічні елементи 

якості, далі розглядаються гідроморфологічні та фізико-хімічні показники 

якості, які відображають умови розвитку гідробіонтів. Відповідно до ВРД 

встановлюються 5 класів  екологічного стану поверхневих вод, які мають 

відповідне колірне кодування (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 – Класифікація екологічного стану водних об’єктів 

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

ВРД має на меті підтримати та покращити водне природне 

середовище в країнах ЄС. Вимоги цієї директиви спрямовані на поступове 

зменшення скидів небезпечних речовин у водні об’єкти та усунення скидів 

пріоритетних небезпечних речовин. Для реалізації екологічної політики в 

країнах ЄС використовується принцип «Той, хто забруднює – платить» та  
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принцип управління річковим басейном (принцип інтегрованого управляння 

водними об’єктами в межах річкового басейна або басейновий принцип) та 

інші принципи. 

З метою зменшення забруднення водних об’єктів держави члени ЄС 

відповідно до ст.13 ВРД розробляють та впроваджують плани управління 

річковим басейном для кожного району річкового басейну, який знаходиться 

цілком в межах їхньої території.  

Відповідно до ВРД та керівного документа № 7 оцінка екологічного 

стану поверхневих вод здійснюється за алгоритмом, наведеним на рис. 2.1 

[2]. Для оцінки екологічного стану масу поверхневих вод в першу чергу 

визначається відповідність біологічних параметрів нормативним вимогам, 

далі визначається відповідність фізико-хімічним умовам. Наступним кроком 

є відповідність гідроморфологічних умов нормативним вимогам.  

 Відповідно до пункту 105 статті 15 та статті 21-1 Водного кодексу 

України у редакції Закону України від 04 жовтня 2016 року № 1641-VIII 

розроблено проект наказу Мінприроди «Про затвердження методики 

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», який 

буде подано до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. 

Нормативне визначення екологічного стану поверхневих водних 

об’єктів відповідно до ВРД наведено у табл. 2.6.- 2.11. 

 Води, які не відповідають задовільному стану, мають класифікуватися 

як води з поганим або дуже поганим станом. 

 Води поверхневих водних об’єктів, які характеризуються значними 

змінами щодо значень елементів біологічної якості та в яких відповідні 

біологічні популяції значно відхиляються від норм, характерних для об’єкта 

в непорушному стані, мають класифікуватися як погані. 
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Рис. 2.1. Оцінка екологічного стану поверхневих вод відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС 
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незначно? 
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Дуже поганий 
стан 

Відмінний 
стан 
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Відхилення незначне? 

Поганий стан 

Задовільний стан 

Добрий стан 
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стану? 

Чи забезпечують фізико-
хімічні умови 

функціонування екосистеми 
та чи відповідають 

Європейським стандартам 
якості для специфічних 

забруднювальних речовин? 

Чи відповідають 
фізико-хімічні умови 

відмінному стану? 
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 Води поверхневих водних об’єктів, які мають ознаки дуже сильних змін 

щодо значень елементів біологічної якості та в яких відсутня велика частина 

відповідних біологічних ценозів, характерних для об’єкта в непорушному стані, 

мають класифікуватися як дуже погані.  

Нормативні визначення класифікації екологічного стану поверхневих вод. 

 

 Таблиця 2.6  - Загальне визначення для річок, озер, перехідних вод  

 

Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 

Загальні Відсутні або є дуже 
незначні антропогенні 
зміни щодо значень 
фізико-хімічних та 
гідро-морфологічних 
елементів якості для 
поверхневого водного 
об’єкта порівняно з 
величинами, 
характерними для 
об’єкта в 
непорушеному стані. 
Значення біологічних 
елементів якості для 
поверхневого водного 
об’єкта відповідають 
значенням, 
характерним для 
об’єкта у 
непорушеному стані, 
та мають тенденцію до 
дуже незначних змін. 
Вони є 
типоспецифічними 
умовами й 
угрупованнями 

Значення 
біологічних 
елементів якості для 
поверхневого 
водного об’єкта 
вказують на низькі 
рівні порушення в 
результаті 
антропогенного 
впливу і мало 
відхиляються від 
значень, 
характерних для 
об’єкта в 
непорушному стані 
 

Значення 
біологічних 
елементів якості для 
поверхневого 
водного  об’єкта 
помірнр 
відхиляються від 
значень, які 
характерні для 
об’єкта у 
непорушному стані. 
Ці значення мають 
помірну тенденцію 
до відхилення в 
результаті 
антропогенного 
впливу та мають 
значно більші 
відхилення 
порівняно з умовами 
доброго стану. 
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 Таблиця 2.7 - Біологічні елементи якості в річках 

Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 

Фітопланктон  Таксономічний 
склад 
фітопланктону 
відповідає повністю 
або майже повністю 
непорушеним 
умовам. 
Середня 
розповсюдженість 
фітопланктону 
повністю відповідає 
типоспецифічними 
фізико-хімічним 
умовам та не здатна 
суттєво змінити 
типоспецифічні 
умови прозорості.  
Цвітіння планктону 
трапляється з 
частотою та 
інтенсивністю, які 
відповідають 
типоспецифічним 
фізико-хімічним 
умовам. 

Існують невеликі 
зміни у складі та 
розповсюдженості 
планктонних 
таксонів порівняно 
з 
типоспецифічними 
угрупованнями. 
Таки зміни не 
вказують на будь-
яке прискорення 
збільшення біомаси 
водоростей у 
результаті 
небажаних 
порушень балансу 
організмів які 
існують у водному 
об’єкті, або фізико-
хімічні якості води 
чи осаду. 
Може траплятися 
невелике 
збільшення частоти 
та інтенсивності 
типоспецифічного 
цвітіння планктону. 

Склад таксонів 
планктону помірно 
відрізняється від 
типоспецифічних 
угруповань. 
Розповсюдженість є 
помірно 
порушеною та може 
бути такою, що 
створює значні 
небажані коливання 
у значеннях інших 
біологічних та 
фізико-хімічних 
елементів якості. 
Може траплятися 
помірне 
підвищення в 
частоті та в 
інтенсивності 
цвітіння планктону. 
Може траплятися 
стійке цвітіння 
протягом літніх 
місяців. 

 Таксономічний 
склад відповідає 
повністю або майже 
повністю 
непорушеним 
умовам. 
Немає помітних 
змін у середній 
розповсюдженості 
макрофітів та 

Існують невеликі 
зміни у складі та 
розповсюдженості 
макрофітів та 
фітобентосу 
порівняно з 
типоспецифічними 
угрупованнями. 
Такі зміни не 
свідчать про буд-

Склад таксонів 
макролітів та 
фітобентосу 
помірно 
відрізняється від 
типоспецифічного 
угруповання та 
значно більше 
деформований, ніж 
при доброму стані. 
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Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
фітобентосу який прискорений 

розвиток 
фітобентосу або 
вищих форм 
рослинності, що 
могло б призвести 
до небажаних змін 
у балансі 
організмів, які 
наявні у водному 
об’єкті, або щодо 
фізико-хімічної 
якості води чи 
осаду.  
Фітобентосне 
угруповання не 
зазнає негативного 
впливу 
бактеріальних 
пучків та оболонок, 
наявних через 
антропогенну 
діяльність. 

Наявні помірні 
зміни у середній 
розповсюдженості 
макрофітів та 
фітобентосу. 
Бактеріальні пучки 
та оболонки, що 
з’явилися у 
результаті 
антропогенної  
з’явилися у 
результаті 
антропогенної 
діяльності, можуть 
втручатися у 
фітобентосні 
угруповання та, у 
деяких випадках, їх 
змінювати. 

 Таксономічний 
склад та 
розповсюдженість 
повністю або майже 
повністю 
відповідають 
непорушеним 
умовам. 
Співвідношення 
таксонів, чутливих 
та нечутливих до 
втручань, не 
виявляє ознак 
відмінності від 
непорушених 
рівнів. 

Існують невеликі 
зміни у складі та 
розповсюдженості 
таксонів 
безхребетних 
порівняно з 
типоспецифічними 
угрупованнями. 
Співвідношення 
таксонів, чутливих 
та нечутливих до 
втручань, виявляє 
невеликі зміни 
порівняно з 
типоспецифічними 
рівнями.  

Склад та 
розповсюдженість 
популяції 
безхребетних 
помітно 
відрізняється від 
типоспецифічних 
угруповань.  
Відсутні головні 
таксономічні групи 
типоспецифічних 
угруповань. 
Співвідношення 
таксонів, чутливих 
та нечутливих до 
втручань, та  рівень 
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Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
Рівень 
різноманітності 
таксонів 
безхребетних не 
виявляє ознак 
відмінності від 
непорушених 
рівнів.  

Рівень 
різноманітності 
таксонів 
безхребетних 
вказує на невеликі 
ознаки зміни 
порівняно з 
типоспецифічними 
рівнями 

різноманітності є 
суттєво нижчими, 
ніж для 
типоспецифічного 
рівня та значно 
нижчими порівняно 
з добрим станом. 

Рибна фауна Склад і 
розповсюдженість 
видів повністю або 
майже повністю 
відповідають 
непорушеним 
умовам. 
Представлені усі 
типоспецифічні 
види, чутливі до 
порушень стану 
середовища. 
Вікові структури 
популяцій риб 
вказують на 
невеликі ознаки 
антропогенного 
впливу та не 
виявляють 
перешкод у 
репродукції або 
розвитку будь-яких 
конкретних видів. 

Існують невеликі 
зміни у складі та 
розповсюдженості 
видів порівняно з 
типоспецифічними 
угрупованнями у 
зв’язку з 
антропогенним 
впливом на фізико-
хімічні та гідро-
морфологічні 
елементи якості. 
Вікові структури 
популяцій риб 
вказують на ознаки 
порушення через 
антропогенний 
вплив на фізико-
хімічні або гідро-
морфологічні 
елементи якості. В 
окремих випадках 
наявні показники 
падіння репродукції 
або розвитку 
окремих видів до 
такої міри, що деякі 
вікові класи можуть 
зникнути. 

Склад та 
розповсюдженість 
риб помірно 
відрізняється від 
типоспецифічних 
угруповань у 
зв’язку з 
антропогенними 
впливами та фізико-
хімічні та гідро-
морфологічні 
елементи якості. 
Вікова структура 
популяцій риб 
вказує на істотні 
ознаки 
антропогенного 
впливу до такої 
міри, що деяка 
частина 
типоспецифічних 
видів відсутня або 
має дуже низьку 
розповсюдженість. 
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 Таблиця 2.8 - Гідро-морфологічні елементи якості в річках 

Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 

Гідрологічний 
режим 

Кількісні 
характеристики та 
динаміка потоку в 
наявність зв’язку з 
підземними водами 
відображають 
повністю або майже 
повністю 
непорушені умови. 

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

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

Протяжність 
річки 

Цілісність річки 
непорушена 
антропогенною 
діяльністю та 
дозволяє 
здійснювати 
міграцію водних 
організмів та 
транспорту осаду. 

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

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

Морфологічні 
умови 

Конфігурація русла, 
коливання ширини 
та глибини, 
швидкість потоку, 
придонні умови, а 
також структура та 
стан прибережних 
зон повністю або 
майже повністю 
відповідають 
непорушеним 
умовам. 

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

Умови, що 
збігаються з 
досягненням 
значень, які вказані 
вище для 
біологічних 
елементів якості. 
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 Таблиця 2.9 - Фізико-хімічні елементи якості 1 в річках 

Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 

Загальні 
умови 

Значення фізико-
хімічних елементів 
повністю або майже 
повністю збігаються з  
непорушеними 
умовами. 
Концентрації 
поживних речовин 
залишаються в межах 
норми, характерної 
для непорушених 
умов. 
Рівні солоності, рН, 
баланс кисню, 
буферна ємність і 
температура не 
вказують на ознаки 
антропогенного 
впливу та 
залишаються в межах 
норми, характерної 
для непорушених 
умов. 

Температура, 
баланс кисню, рН, 
буферна ємність та 
солоність не 
досягають  рівня за 
межами норми, яка 
встановлена з 
метою забезпечення 
функціонування 
типо-фізичної 
екосистеми  та 
досягнення значень, 
вказаних вище 
щодо біологічних 
елементів якості. 
Концентрації 
поживних речовин 
не перевищують 
рівні, які 
встановлені з 
метою забезпечення 
функціонування 
екосистеми та 
досягнення значень, 
вказаних вище 
щодо біологічних 
елементів якості. 

Умови, які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, вказаних 
вище щодо 
біологічних 
елементів якості. 

Специфічні 
синтетичні 
речовини - 
забрудники 

Концентрації, що 
близькі до нуля та 
принаймні нижчі за 
межі виявлення за 
допомогою найбільш 
досконалих 
аналітичних методів, 
які широко 
використовуються. 

Концентрації, які не 
перевищують 
стандартів, 
встановлених 
згідно з 
процедурою, 
визначеною в 
розділі 1.2.6, без 
обмеження 
Директиви 

Умови,  які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, вказаних 
вище щодо 
біологічних 
елементів якості. 
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Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
91/414/ЄС та 
Директиви 98/8/ЄС 
(<eqs) 

Специфічні 
несинтетичні 
речовини - 
забрудники 

Концентрації 
залишаються в межах 
діапазону, яки 
звичайно відповідає 
непорушеним умовам  
(фонові рівні – bgl) 

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

Умови,  які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, вказаних 
вище щодо 
біологічних 
елементів якості. 

1 – використовується така абревіатура: bgl – фоновий рівень, eqs – стандарт екологічної 
якості. 
2 – застосування стандартів, які вказані в протоколі, не повинні потребувати зменшення 
концентрації забруднювачів нижчої від фонових рівнів: (eqs> bgl). 
 
 Таблиця 2.10 - Визначення відмінного, доброго та задовільного стану 

озер. Біологічні елементи якості 

Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 

Фітопланктон 
 

Таксономічний 
склад та 
розповсюдженість 
фітопланктону 
повністю або майже 
повністю 
відповідають  
непорушеним 
умовам 
Середня біомаса 
фітопланктону 
відповідає 

Існують невеликі 
зміни в складі  та 
розповсюдженні 
популяції 
фітопланктону 
порівняно з 
типоспецифічними 
угрупованнями. 
Таки зміни не 
вказують на будь-
який значний ріст 
водоростей, що є 
результатом 

Склад та 
розповсюдження 
популяції 
фітопланктону 
помірно 
відрізняється від 
типоспецифічних 
угруповань. 
Біомаса помірно 
порушена не може 
бути такою, що 
призводить до 
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типоспецифічним 
фізико-хімічним 
умовам та не змінює 
суттєво прозорість, 
яка відповідає 
типоспецифічним 
умовам. 
Цвітіння планктону 
трапляється з 
частотою та 
інтенсивністю, яка 
відповідає 
типоспецифічним 
фізико-хімічним 
умовам 

небажаного впливу 
на баланс 
організмів, наявних 
у водному об’єкті 
або фізико-хімічну 
якість води чи 
осаду. 
Може траплятися 
невелике 
збільшення частоти 
та інтенсивності 
цвітіння 
фітопланктону. 

важливих 
небажаних 
порушень щодо 
умов інших 
біологічних 
елементів якості та 
фізико-хімічної 
якості води або 
осаду. 
Помірне 
збільшення 
частоти й 
інтенсивності 
цвітіння планктону 
може траплятися 
протягом літніх 
місяців. 

Макрофіти і 
фітобентос 

Таксономічний 
склад  повністю або 
майже повністю 
відповідає 
непорушеним 
умовам. 
Не існує змін, які 
можна помітити в 
середній 
розповсюдженості 
макрофітів та 
фітобентосу 

Існують незначні 
зміни в складі  та 
розповсюдженості 
макрофітових та 
фітобентосних 
таксонів порівняно 
з 
типоспецифічними 
угрупованнями. 
Такі зміни не 
вказують на будь-
яке посилення 
росту фітобентосу 
або вищих форм 
рослинності у 
результаті 
небажаних 
порушень для 
балансу організмів, 
які представлені у 
водному об’єкті, 
або щодо фізико-
хімічної якості 
води. 

Склад 
макрофітових та 
фітобентосних 
таксонів помірно 
відрізняється від 
типоспецифічних 
угруповань та є 
значно більше 
порушеним 
порівняно з 
добрим станом. 
Очевидні помірні 
зміни у середній 
розповсюдженості 
макрофітів та 
фітобентосу 
Фітобентос не 
угруповання може 
зазнавати 
перешкод  та в 
деяких місцях 
може бути 
замінено 
бактерійними. 
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Фітобентосне 
угруповання не 
зазнає негативного 
впливу від 
бактеріальних 
пучків та оболонок, 
наявних через 
антропогенну 
діяльність. 

Фауна 
донних 
безхребетних 

Таксономічний 
склад  та 
розповсюдженість 
повністю або майже 
повністю відповідає 
непорушеним 
умовам. 
Співвідношення 
чутливих та 
нечутливих до 
втручань таксонів 
практично 
відповідає 
непорушеним 
рівням. 
Рівень різноманіття 
таксонів 
безхребетних не 
показує ознак змін у 
порівнянні з 
непорушеними 
рівнями. 

Існують незначні 
зміни в складі  та 
розповсюдженості 
таксонів 
безхребетних  
порівняно з 
типоспецифічними 
угрупованнями. 
Співвідношення 
чутливих та 
нечутливих до 
втручань таксонів 
вказують  незначні 
ознаки  змін щодо 
типоспецифічних 
рівнів. 
Рівень різноманіття 
таксонів 
безхребетних вказує 
на незначні ознаки  
змін від 
типоспецифічних 
рівнів. 

Склад та 
розповсюдженість 
таксонів 
безхребетних 
помірно 
відрізняється  від з 
типоспецифічних 
угруповань. 
Відсутні головні 
таксономічні групи 
типоспецифічного 
угруповання. 
Співвідношення 
таксонів, чутливих 
та нечутливих до 
втручань, та рівень 
їхнього  
різноманіття є 
суттєво нижчим  
порівняно з 
типоспецифічним 
рівнем та значно 
нижчим порівняно 
з добрим станом. 
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Фауна риб Склад та 
розповсюдженість 
видів повністю 
або майже 
повністю 
відповідають 
непорушеним 
умовам. 
Наявні всі 
типоспецифічні 
вразливі види. 
 
Вікова структура 
популяцій риб 
вказує на малі 
ознаки 
антропогенного 
впливу та не 
вказує на падіння 
репродукції та 
розвитку окремих 
видів 

Існують незначні 
зміни в складі та 
розповсюдженості 
видів порівняно з 
типоспецифічними 
угрупованнями у 
зв'язку з 
антропогенними 
впливами на 
фізико-хімічні або 
гідро- 
морфологічні 
елементи якості. 
Вікова структура 
популяцій риб 
вказує на ознаки 
порушення через 
антропогенні 
впливи на фізико-
хімічні або гідро-
морфологічні 
елементи якості та 
в деяких випадках 
вказує на падіння 
репродукції або 
розвитку окремих 
видів до такого 
ступеня, що деякі 
вікові класи 
можуть бути 
відсутніми 

Склад та 
розповсюдженість 
видів риб   
помірно 
відрізняється від 
типоспецифічних 
угруповань через 
"антропогенний 
вплив на фізико-
хімічні або гідро-
морфологічні 
елементи якості. 
Вікова структура 
популяцій риб 
вказує на головні 
ознаки порушення, 
пов'язаного з 
антропогенними 
впливами на 
фізико-хімічні або 
гідро-морфологічні 
елементи якості до 
такого ступеня, що 
помірна частка 
типоспецифічних 
видів відсутня або 
розповсюдженість є 
дуже низкою 

Гідро-морфологічні елементи якості1  

Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 

Гідрологічни
й режим 

Кількість та 
динаміка потоку, 
рівня, часу 
перебування та 
через це зв'язок з 

Умови, що 
узгоджуються з 
досяганням 
величин, які 
вказано вище для 

Умови, що 
узгоджуються з 
досягненням 
величин, які 
вказано вище 
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Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
підземними водами 
повністю або майже 
повністю відповідає 
непорушеним 
умовам 

біологічних 
елементів якості 

для біологічних 
елементів якості 

Морфологічні 
умови 

Коливання 
глибини озера, 
кількість і 
структура 
субстрату та як 
структура, так і 
умови прибережної 
зони озера повністю 
або майже повністю 
відповідають 
непорушеним 
умовам 

Умови, що 
узгоджуються з 
досягненням 
величин, які 
вказано вище для 
біологічних 
елементів якості 

Умови, що 
узгоджуються з 
досягненням 
величин, які 
вказано вище 
для біологічних 
елементів якості 

Загальні умови Значення фізико-
хімічних елементів 
повністю або майже 
повністю 
відповідають 
непорушеним 
умовам. 
Концентрації 
поживних речовин 
залишаються в 
межах діапазону, 
характерного для 
непорушених умов. 
Рівні солоності, рН, 
балансу кисню, 
буферна ємність, 
прозорість та 
температура не 
свідчать про 
антропогенне 
втручання  

Температура, 
баланс кисню, рН, 
буферна ємність, 
прозорість та 
солоність не 
досягають рівня 
поза межами, які 
встановлені з 
метою 
забезпечення 
функціонування 
екосистеми та 
досягнення 
значень, вказаних 
вище для 
біологічних 
елементів якості. 
Концентрації 
поживних речовин 
не перевищують 
рівні, встановлені з 
метою 
забезпечення 

Умови, що 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, ука-
заних вище для 
біологічних 
елементів якості 
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Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
функціонування 
екосистеми  

Специфічні 
синтетичні 
речовини -
забрудники 

Концентрації, що 
близькі до нуля та 
принаймні нижчі за 
межі виявлення за 
допомогою 
найбільш доско-
налих аналітичних 
методів, які широко 
використовуються 

Концентрації Не 
перевищують 
стандартів, 
встановлених 
згідно з 
процедурою, 
визначеною в 
розділі 1.2.6, без 
обмеження для 
Директиви 
91/414/ЄС та 
Директиви 98/8/ЄС 
(<eqs) 

Умови, які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, ука-
заних вище для 
біологічних 
елементів якості 

Специфічні 
несинтетичні 
речовини -
забрудники 

Концентрації 
залишаються в 
межах діапазону, 
який звичайно 
відповідає 
непорушеним 
умовам (фонові 
рівні  - bgl). 

Концентрації не 
перевищують 
стандартів, 
встановлених 
згідно з 
процедурою, 
визначеною в 
розділі 1.2.62,  без 
обмеження для 
Директиви 
91/414/ЕС та 
Директиви 
98/8/ЕС (<eqs) 

Умови, які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, ука-
заних вище для 
біологічних 
елементів якості 

1 – використовується така абревіатура: bgl – фоновий рівень, eqs – стандарт екологічної 
якості; 2 – застосування стандартів, які вказані в протоколі, не повинні потребувати 
зменшення концентрації забруднювачів нижчої від фонових рівнів: (eqs> bgl). 
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 Таблиця 2.11 -  Визначення стану  в перехідних водах 

Біологічні елементи якості 

Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 

Фіто-
планктон 

Склад та 
розповсюдженіст
ь таксонів 
фітопланктону 
відповідають 
непорушеним 
умовам. 
Середня біомаса 
фітопланктону 
відповідає 
типоспецифічним 
фізико-хімічним 
умовам та є 
такою, що не 
змінює суттєво 
прозорість 
порівняно з 
типоспе-
цифічними 
умовами 
прозорості. 
Цвітіння 
планктону 
трапляється з 
частотою та 
інтенсивністю, 
що відповідає 
типоспецифічним 
фізико-хімічним 
умовам. 

Існують невеликі 
зміни в складі та 
розповсюдженості 
таксонів 
фітопланктону. 
Існують невеликі 
зміни в біомасі 
порівняно з 
типоспецифічним
и умовами. Такі 
зміни не свідчать 
про будь-який 
значний розвиток 
водоростей, що 
призводить до 
небажаних 
порушень у 
балансі 
організмів, які 
існують у 
водному об'єкті, 
або у фізико-
хімічній якості 
води. 
Може статися 
невелике 
збільшення 
частоти та інтен-
сивності 
типоспецифічного 
цвітіння 
планктону. 

Склад та 
розповсюдженіст
ь таксонів 
фітопланктону 
помірно 
відрізняється від 
типоспецифічних 
умов. 
Біомаса помірно 
порушена та 
може бути 
такою, що 
призводить до 
значних 
небажаних 
порушень щодо 
умов для інших 
біологічних 
елементів якості. 
Може статися 
помірне 
збільшення 
частоти та інтен-
сивності цвітіння 
планктону. 
Стійке цвітіння 
може траплятися 
протягом літніх 
місяців 

Макро-
водорості 

Таксономічний 
склад повністю 
або майже 

Існують невеликі 
зміни в складі та 
розповсюдженості 

Склад таксонів 
макроводоросте
й помірно 
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Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
повністю 
відповідає 
непорушеним 
умовам. 
Не існує видимих 
змін щодо 
розповсюдженос
ті ангіосперм 
через вплив 
антропогенної 
діяльності 

таксонів 
макроводоростей 
порівняно з 
типоспецифічним
и угрупованнями. 
Такі зміни не 
вказують на будь-
який значний 
розвиток 
фітобентосу або 
вищих рослин, що 
призводить до 
небажаних 
порушень у 
балансі 
організмів, які 
існують у 
водному об'єкті, 
або у фізико-
хімічній якості 
води 

відрізняється від 
типоспецифічних 
умов та значно 
більше 
порушений 
порівняно з 
доброю якістю. 
Помітні помірні 
зміни у середній 
розповсюдженос
ті 
макроводоростей
, що може 
призводити до 
небажаних 
порушень у 
балансі 
організмів, які 
існують у 
водному об'єкті 

Ангіосперм
и 

Тhе taxonomic 
composition totally 
or nearly  totally to 
undisturbed 
conditions. 
There are no 
detectable changes 
in angiosperm 
abundance due to 
anthropogenic 
activities.  

Існують невеликі 
зміни в складі 
таксонів 
ангіосперм 
порівняно з 
типоспецифічним
и угрупованнями. 
Розповсюдженість 
ангіосперм вказує 
на невеликі оз-
наки порушення 

Склад таксонів 
ангіосперм 
відрізняється від 
типос-
пецифічних 
угруповань та 
значно більше 
порушений, ніж 
при добрій 
якості. 
Існують помірні 
порушення в 
розповсюдженос
ті таксонів 
ангіосперм 

Фауна дон-
них без-
хребетних 

Рівень 
різноманіття та 
розповсюдженість 

Рівень різноманіття 
та 
розповсюдженість 

Рівень 
різноманіття та 
розповсюдженість 
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Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
таксонів 
безхребетних 
знаходиться в 
межах, 
характерних для 
непорушених умов. 
Наявні всі таксони, 
чутливі до 
порушень та 
характерні для 
непорушених умов 

таксонів 
безхребетних є 
трохи поза 
межами, 
характерними для 
типоспецифічних 
умов. 
Наявна більшість 
чутливих таксонів 
типоспецифічних 
угруповань. 

таксонів 
безхребетних 
знаходиться 
помірно поза 
межами, які 
асоціюються з 
типоспецифічними 
умовами.  
Існують таксони, 
які вказують на 
забруднення. 
Відсутні багато з 
чутливих таксонів 
із типоспецифіч-
них угруповань. 

Фауна риб Склад та 
розповсюдженість 
видів відповідають 
непорушеним 
умовам. 

Розповсюдженість 
видів, чутливих до 
порушень, вказує 
на незначне 
відхилення від 
типоспецифічних 
умов через 
антропогенні 
впливи на фізико-
хімічні та гідро-
морфологічні 
елементи якості. 

Відсутня помірна 
пропорція 
типоспецифічних 
чутливих до 
порушень видів як 
результат 
антропогенного 
впливу на фізико-
хімічні та гідро-
морфологічні 
елементи якості. 

Гідро-морфологічні елементи якості1 

Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 

Режим при-
пливів та 
відпливів 

Режим потоку 
прісної води 
повністю або 
майже повністю 
відповідає 
непорушеним 

Умови, які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, указаних 
вище для 
біологічних 

Умови, які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, указаних 
вище для 
біологічних 
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Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
умовам елементів якості елементів якості 

Морфологічні 
умови 

Коливання 
глибини, стан 
субстрату, а 
також як 
структура, так і 
умови 
міжприпливних 
зон повністю або 
майже повністю 
відповідають 
непорушеним 
умовам 

Умови, які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, указаних 
вище для 
біологічних 
елементів якості 

Умови, які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, указаних 
вище для 
біологічних 
елементів якості 

Загальні умови Фізико-хімічні 
елементи повністю 
або майже повніс-
тю відповідають 
непорушеним 
умовам. 
Концентрації 
поживних речовин 
залишаються в ме-
жах діапазону, що 
відповідає 
непорушеним 
умовам. 
Температура, 
баланс кисню та 
прозорість не 
мають ознак 
антропогенного 
втручання та 
залишаються в 
межах діапазону, 
що відповідає 
непорушеним умо-
вам 

Температура, 
умови насичення 
киснем та 
прозорість не 
досяга-ють рівнів 
поза межа-ми, 
встановленими, 
щоб забезпечити 
функціонування 
еко-системи та до-
сягнення величин, 
які вказані вище 
для біологічних 
елементів якості. 
Концентрації 
поживних 
речовин не 
перевищують 
рівнів, 
установлених, щоб 
забезпечити 
функціонування 
екосистеми та 
досягнення 
величин, які 
вказані вище для 

Умови, які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, вказаних 
вище для 
біологічних 
елементів якості 
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Елемент Відмінний стан Добрий стан Задовільний стан 
біологічних 
елементів якості 

Специфічні 
синтетичні 
речовини - 
за-брудники 

Концентрації, що 
близькі до нуля та 
принаймні нижчі за 
межі виявлення за 
допомогою 
найбільш доско-
налих аналітичних 
методів, які 
широко 
використовуються. 

Концентрації не 
перевищують 
стандартів, які 
встановлено 
згідно з 
процедурою, 
детально вказаною 
в розділі 1.2.6, без 
перешкод для 
Директиви 
91/414/ЄС та 
Директиви 
98/8/ЕС (<eqs) 

Умови, які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, вказаних 
вище для 
біологічних 
елементів якості 

Специфічні 
несинтетичні 
речовини - 
за-брудники 

Концентрації 
залишаються в 
межах діапазону, 
який звичайно 
відповідає 
непорушеним 
умовам (фонові 
рівні — bgl). 

Концентрації не 
перевищують 
стандартів, які 
встановлено згідно 
з процедурою, 
детально 
описаною в 
розділі 1.2.62 , без 
перешкод для 
Директиви 91/414/ 
ЄС та Директиви 
98/8/ЄС (<eqs) 

Умови, які 
узгоджуються з 
досягненням 
значень, вказаних 
вище для 
біологічних 
елементів якості 

1 – використовується така абревіатура: bgl – фоновий рівень, eqs – стандарт екологічної 
якості. 

2 – застосування стандартів, які вказані в протоколі, не повинні потребувати зменшення 
концентрації забруднювачів нижчої від фонових рівнів: (eqs> bgl). 

 Оцінка загального стану поверхневих вод  здійснюється на підставі 

оцінки екологічного та хімічного  стану поверхневих вод, виходячи із найбільш 

жорсткої оцінки. Схема оцінки загального  стану поверхневих вод наведена на 

рис. 2. 2 [94]. 
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Рис. 2.1. -  Схема оцінки екологічного, хімічного та загального стану 

поверхневих вод [94]. 

 

 2.3 Методика віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 

хімічного стану масиву поверхневих вод у ЄС. 

 
 Згідно нормативно-правових документів країн ЄС хімічний стан масиву 

поверхневих вод визначається двома класами [1]. “Добрий хімічний стан” (good 

chemical status) та “поганий хімічний стан” (bed chemical status). Відповідно до 

ВРД встановлюються 2 класу хімічного стану поверхневих вод, які мають 

відповідне колірне кодування. 

 

Класифікація хімічного  
стану Колірне кодування Клас 

Добрий Блакитний 1 

Поганий Червоний 2 
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 Відповідно до ВРД “добрий хімічний стан масиву 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 

забруднюючих речовин не перевищують СЯД, встановлених у Додатку IX і 

відповідно до статті  16 (7), а також з іншим відповідним законодавством 

Співтовариства, що встановлює стандарти якості стосовно довкілля на рівні 

Співтовариства. 

 Якщо концентрації забруднюючих речовин перевищують СЯД, 

встановлених у Додатку IX і відповідно до  статті 16  (7),  а також з іншим 

відповідним законодавством Співтовариства, що встановлює стандарти якості 

стосовно довкілля на рівні Співтовариства, то хімічний стан масиву 

поверхневої води вважається поганим хімічним станом (bed chemical status). 

 У ВРД в додатку IX наведено посилання на Директиви ЄС, в яких 

встановлені граничні значення на скид забруднюючих речовин, що 

відповідають СЯД, а саме: 

     (i) Директива про викиди ртуті (82/176/ЄЕС)(1);  

     (ii) Директива про викиди кадмію (83/513/ЄЕС)(2);  

     (iii) Директива про ртуть (84/156/ЄЕС)(3);  

     (iv) Директива   про  викиди  гексахлороциклогексану (84/491/ЄЕС)(4); і  

     (v) Директива про викиди небезпечних речовин (86/280/ЄЕС)(5).  

 ------------------------------------------------- 

     (1) Офіційних журнал Еврокомісії  L 81, 27.3.1982, C. 29.  

     (2) Офіційних журнал Еврокомісії  L 291, 24.10.1983, C. 1. 

     (3) Офіційних журнал Еврокомісії  L 74, 17.3.1984, C. 49.  

     (4) Офіційних журнал Еврокомісії  L 274, 17.10.1984, C. 11.  

     (5) Офіційних журнал Еврокомісії  L 181, 4.7.1986, C. 16.  
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 Згідно до ВРД ст.16 п.7 : “Комісія подає пропозиції щодо стандартів 

якості, застосовних до концентрацій  речовин,  боротьба  із забрудненням 

якими вимагає першочергових заходів,  у поверхневій  воді,  осадах або біоті”. 

Тобто, кількість речовин, для яких встановлюють СЯД, може бути розширено. 

 У додатку Х до ВРД наведено 33 пріоритетні речовини скидання яких 

повинно зменшуватись. У Директиві 2008/105 ЄС “Про стандарти якості 

довкілля в галузі водної політики” [81] наведено значення СЯД для цих 33-х 

пріоритетних речовин. У Директиві 2013/39 ЄС [82] наведено розширений 

перелік пріоритетних речовин, який містить 45 речовин. 

 Математично визначення класу хімічного стану масиву поверхневих вод 

здійснюється для однієї забруднюючої речовини за наступною формулою: 

якщо  Ci/EQSi <= 1.0 ,                                                        (2.1) 

то хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є “добрий”, 

де Ci - концентрація i-забруднюючої речовини у воді масиву поверхневих вод, 

EQSi – концентрація i-забруднюючої речовини, що відповідає СЯД. 

Якщо  Ci/EQSi  > 1.0 ,                                                    (2.2) 

то хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є “поганий”. 

 Клас хімічного стану масиву поверхневих вод визначається для усіх 

пріоритетних забруднюючих речовин, а також для речовин, що скидаються до 

водного об’єкту зі зворотними водами та для речовин, що можуть впливати на 

стан водного об’єкту. 

 Якщо для усіх i-х забруднюючих речовин Ci/EQSi <= 1.0 , то хімічний 

стан масиву поверхневих вод є “добрий”. Якщо, за деякими забруднюючими 

речовинами Ci/EQSi  > 1.0 , то хімічний стан масиву поверхневих вод за цими 

речовинами є “поганий”. 
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 Хімічний стан масиву поверхневих вод визначається, як для окремого 

вимірювання якості води, так і для деякого інтервалу часу. Як правило, для 

усього року. В цьому разі за значення концентрацій забруднюючих речовин 

приймаються середньо річні концентрації - Ci . 

 У директиві 2013/39 ЄС [82] наведено значення СЯД пріоритетних  та 

деяких специфічних забруднюючих речовин. Крім того, у цієї  директиві 

наведено значення середньо річних АА-СЯД та максимально припустимих 

МАС-СЯД. Середньо годові значення СЯД використовуються для визначення 

середнього річного значення хімічного стану масиву поверхневих вод за 

співвідношенням: 

якщо  Ci/(АА-EQSi)<= 1.0 ,                                                      (2.3) 

то хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є “добрий”, 

де Ci – середньо річна концентрація i-забруднюючої речовини у воді масиву 

поверхневих вод, АА-EQSi – концентрація i-забруднюючої речовини, що 

відповідає середньо річному значенню СЯД. 

Якщо  Ci/(AA-EQSi)  > 1.0 ,                                                       (2.4) 

то хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є “поганий”. 

 Максимально припустимі значення МАС-СЯД використовуются для 

визначення значення хімічного стану масиву поверхневих вод у даний час за 

співвідношенням: 

якщо  Ci/(МАС-EQSi)<= 1.0 ,                                                     (2.5) 

то хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є “добрий”, 

де Ci – концентрація i-забруднюючої речовини у воді масиву поверхневих вод, 

МАС-EQSi – максимально припустима концентрація i-забруднюючої речовини. 

91 
 



Якщо  Ci/(МAС-EQSi)  > 1.0 ,                                                     (2.6), 

то хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є “поганий”. 

 МАС-СЯД використовується для охорони від забруднення водних 

об’єктів зворотними водами при коротко часових, пікових скидах зворотних 

вод. Та, як правило, значення МАС-СЯД > AA-CЯД. 

 Значення СЯД для пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин 

згідно Директиви 2013/39 ЄС [82] для внутрішніх поверхневих (річки, озера, 

штучні водні об’єкти) та морських вод наведено у табл. 2.12- 2.13. 

 Таблиця 2.12 – Значення СЯД для пріоритетних та специфічних 

забруднюючих речовин для внутрішніх поверхневих вод (річки, озера, штучні 

водні об’єкти), мкг/дм3, [82]. 

№ 
з/п Назва речовини / показника CAS-1 AA-EQS МАС-EQS 

1 Алахлор 15972-60-8 0,3 0,7 

2 Антрацен 120-12-7 0,1 0,1 

3 Атразин 1912-24-9 0,6 2,0 

4 Бензол 71-43-2 10,0 50,0 

5 Бромовані дифенілові ефіри-2 32534-81-9  0,14 

6 Кадмій і його сполуки 7440-43-9 < =0,08 (клас 1) 

0,08 (клас 2) 

0,09 (клас 3) 

0,15 (клас 4) 

0,25 (клас 5) 

< =0,45 (клас 1) 

0,45 (клас 2) 

0,6 (клас 3) 

0,9 (клас 4) 

1,5 (клас 5) 

6a Tетрахлорметан 
(чотирихлористий вуглець) 

56-23-5 12 Не 
застосовується 
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7 Хлоралкани, C10-13 85535-84-8 0,4 1,4 

8 Хлорфенвінфос суміш цис- і 
транс-ізомерів 

470-90-6 0,1 0,3 

9 Хлорпірифос (хлорпірифос-
етил) 

2921-88-2 0,03 0,1 

9a Циклодієнові пестициди:    

Алдрин 309-00-2 Сума=0,01 - 

Діелдрин 60-57-1   

Ендрин 72-20-8   

Ізодрин 465-73-6   

9б ДДТ Не 
застосовується 

0,025 Не 
застосовується 

Пара-пара-ДДТ 50-29-3 0,01 Не 
застосовується 

10 1,2-Дихлоретан 107-06-2 10,0 Не 
застосовується 

11 Дихлорметан (хлористий 
метилен) 

75-09-2 20.0 Не 
застосовується 

12 Ди(2-етилгексил)-фталат 117-81-7 1,3 Не 
застосовується 

13 Діурон 330-54-1 0,2 1,8 

14 Ендосульфан 115-29-7 0,005 0,01 

15 Флуорантен 206-44-0 0,0063 0,12 

16 Гексахлорбензол 118-74-1 - 0,05 

17 Гексахлорбутадієн 87-68-3 - 0,6 
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18 Гексахлорциклогексан (ліндан) 608-73-1 0,02 0,04 

19 Ізопротурон 34123-59-6 0,3 1,0 

20 Свинець та його сполуки 7439-92-1 1,2 14,0 

21 Ртуть та її сполуки 7439-97-6 - 0,07 

22 Нафталін 91-20-3 2,0 130,0 

23 Нікель та його сполуки 7440-02-0 4,0 34,0 

24 Нонилфеноли (4-нонилфенол) 84852-15-3 0,3 2,0 

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

140-66-9 0,1 Не 
застосовується 

26 Пентахлорбензол 608-93-5 0.007 Не 
застосовується 

27 Пентахлорфенол 87-86-5 0,4 1,0 

28 Поліароматичні вуглеводні Не 
застосовується 

Не 
застосовується 

Не 
застосовується 

Бензо(а)пірен 50-32-8 1,7 Х10-4 0.27 

Бензо(b)флуорантен 205-99-2  0,017 

Бензо(k)флуорантен 207-08-9  0.017 

Бензо(g,h,i,)перілен 191-24-2  8,2 Х10-3 

Індено(1,2,3-cd)пірен 193-39-5  Не 
застосовується 

29 Симазин 122-34-9 1,0 4,0 

29a Тетрахлоретилен 127-18-4 10.0 Не 
застосовується 

29б Трихлоретилен 79-01-6 10,0 Не 
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застосовується 

30 Сполуки трибутилолова 
(трибутилолова катіон) 

36643-28-4 0,0002 0.0015 

31 Трихлорбензоли 12002-48-1 0,4 Не 
застосовується 

32 Трихлорметан (хлороформ) 67-66-3 2,5 Не 
застосовується 

33 Трифлуралін 1582-09-8 0,03 Не 
застосовується 

34 Дикофол 115-32-2 1,3 Х10-3 Не 
застосовується 

35 Перфтороктановий сульфонат і 
його похідні (ПФОС) 

1763-23-1 6,5 Х10-4 36,0 

36 Квіноксифен 124495-18-7 0,15 2,7 

37 Діоксини і діоксиноподібні 
сполуки 

Не 
застосовується 

 Не 
застосовується 

38 Аклоніфен 74070-46-5 0.12 0.12 

39 Біфенокс 42576-02-3 0,012 0,04 

40 Цибутрин 28159-98-0 0.0025 0.016 

41 Циперметрин 52315-07-8 8,0 Х10-5 6,0 Х10-4 

42 Дихлофос 62-73-7 6,0Х10-5 7,0 Х10-4 

43 Гексабромциклододекан 
(ГБЦДД) 

Не 
застосовується 

0,0016 0,5 

44 Гептахлор і гептахлорепоксид 76-44-8/  
1024-57-3 

2,0 Х10-7 3,0 Х10-4 

45 Тербутрин 886-50-0 0,065 0,34 
-1 CAS: хімічна реферетивна служба.  
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 Табл. 2.13. – Значення СЯД для пріоритетних та специфічних 

забруднюючих речовин для морських вод (мкг/дм3), [82] 

№ 
з/п 

Назва речовини / 
показника CAS-1 AA-EQS МАС-EQS 

1 Алахлор 15972-60-8 0,3 0,7 

2 Антрацен 120-12-7 0,1 0,1 

3 Атразин 1912-24-9 0,6 2,0 

4 Бензол 71-43-2 8,0 50,0 

5 Бромовані дифенілові 
ефіри-2 

32534-81-9  0,14 

6 Кадмій і його сполуки 7440-43-9 0,2 

 

< =0,45 (клас 1) 

0,45 (клас 2) 

0,6 (клас 3) 

0,9 (клас 4) 

1,5 (клас 5) 

6a Tетрахлорметан 
(чотирихлористий вуглець) 

56-23-5 12 Не застосовується 

7 Хлоралкани, C10-13 85535-84-8 0,4 1,4 

8 Хлорфенвінфос суміш цис- 
і транс-ізомерів 

470-90-6 0,1 0,3 

9 Хлорпірифос 
(хлорпірифос-етил) 

2921-88-2 0,03 0,1 

9a Циклодієнові пестициди:    

Алдрин 309-00-2 Сума=0,005 Не застосовується 

Діелдрин 60-57-1   

Ендрин 72-20-8   
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Ізодрин 465-73-6   

9б ДДТ-3 Не застосовується 0,025 Не застосовується 

Пара-пара-ДДТ 50-29-3 0,01 Не застосовується 

10 1,2-Дихлоретан 107-06-2 10,0 Не застосовується 

11 Дихлорметан (хлористий 
метилен) 

75-09-2 20.0 Не застосовується 

12 Ди(2-етилгексил)-фталат 117-81-7 1,3 Не застосовується 

13 Діурон 330-54-1 0,2 1,8 

14 Ендосульфан 115-29-7 0,0005 0,004 

15 Флуорантен 206-44-0 0,0063 0,12 

16 Гексахлорбензол 118-74-1 - 0,05 

17 Гексахлорбутадієн 87-68-3 - 0,6 

18 Гексахлорциклогексан 
(ліндан) 

608-73-1 0,002 0,02 

19 Ізопротурон 34123-59-6 0,3 1,0 

20 Свинець та його сполуки 7439-92-1 1,3 14,0 

21 Ртуть та її сполуки 7439-97-6 - 0,07 

22 Нафталін 91-20-3 2,0 130,0 

23 Нікель та його сполуки 7440-02-0 8,6 34,0 

24 Нонилфеноли (4-
нонилфенол) 

84852-15-3 0,3 2,0 

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

140-66-9 0,01 Не застосовується 

97 
 



26 Пентахлорбензол 608-93-5 0.0007 Не застосовується 

27 Пентахлорфенол 87-86-5 0,4 1,0 

28 Поліароматичні вуглеводні Не застосовується Не 
застосовується 

Не застосовується 

Бензо(а)пірен 50-32-8 1,7 Х10-4 0.27 

Бензо(b)флуорантен 205-99-2  0,017 

Бензо(k)флуорантен 207-08-9  0.017 

Бензо(g,h,i,)перілен 191-24-2  8,2 Х10-4 

Індено(1,2,3-cd)пірен 193-39-5  Не застосовується 

29 Симазин 122-34-9 1,0 4,0 

29a Тетрахлоретилен 127-18-4 10.0 Не застосовується 

29б Трихлоретилен 79-01-6 10,0 Не застосовується 

30 Сполуки трибутилолова 
(трибутилолова катіон) 

36643-28-4 0,0002 0.0015 

31 Трихлорбензоли 12002-48-1 0,4 Не застосовується 

32 Трихлорметан 
(хлороформ) 

67-66-3 2,5 Не застосовується 

33 Трифлуралін 1582-09-8 0,03 Не застосовується 

34 Дикофол 115-32-2 3,2 Х10-5 Не застосовується 

35 Перфтороктановий 
сульфонат і його похідні 
(ПФОС) 

1763-23-1 1,3 Х10-4 7,2 

36 Квіноксифен 124495-18-7 0,015 0,54 

37 Діоксини і діоксиноподібні   Не застосовується 
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сполуки-4 

38 Аклоніфен 74070-46-5 0.012 0.012 

39 Біфенокс 42576-02-3 0,0012 0,004 

40 Цибутрин 28159-98-0 0.0025 0.016 

41 Циперметрин-5 52315-07-8 8,0 Х10-6 6,0 Х10-5 

42 Дихлофос 62-73-7 6,0Х10-5 7,0 Х10-5 

43 Гексабромциклододекан 
(ГБЦДД)-6 

Не застосовується 0,0008 0,05 

44 Гептахлор і 
гептахлорепоксид 

76-44-8/  
1024-57-3 

1,0 Х10-8 3,0 Х10-5 

45 Тербутрин 886-50-0 0,0065 0,034 

 Співставлення СЯД для пріоритетних речовин,  які наведено в Директиві 

2013/39 ЄС [82], та гранично допустимих  концентрації речовин для води 

водойм рибогосподарського призначення свідчить, що для деяких речовин вони 

близькі. Але для значної кількості  речовин СЯД, які наведено в цієї Директиві, 

відсутні відповідні ГДК речовин для води водойм рибогосподарського 

призначення. 

 Стосовно вибору кількісті окремих груп забруднюючих речовин для 

оцінки хімічного стану масиву поверхневих вод, то в деяких країнах ЕС 

здійснюється за кількома групами, наприклад, у республіці Словенія оцінка 

хімічного стану масиву поверхневих вод здійснюється за наступними 3-ма 

групами забруднюючих речовин, а саме головними хімічними речовинами, 

пріоритетними хімічними речовинами та додатковими (indicative) хімічними 

речовинами (табл.  2.14 –2.15) [95]. 
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 Таблиця 2.14 – Головні хімічні речовини, за якими здійснюється 

оцінювання хімічного стану масиву поверхневих вод у Словенії, та їх СЯД  [95]  

Назва речовини Значення СЯД Одиниця виміру 

Нітрати (NO3) 25 мг/дм3 

Сульфати (SO4) 150 мг/дм3 
 

 Таблиця 2.15. – Пріоритетні  хімічні речовини, за якими здійснюється 

оцінювання хімічного стану масиву поверхневих вод у Словенії, та їх СЯД  [95]  

N 
з/п Назва речовини Значення СЯД Одиниця виміру 

1 Кадмій 1 мкг/дм3 

2 1,2 діхлоретан 10 мкг/дм3 

3 Гексахлоробензол 0,3 мкг/дм3 

4 Гексахлоробензол 0,1 мкг/дм3 

5 Пентахлорофенол 1 мкг/дм3 

6 Ртуть 1 мкг/дм3 

7 Терахлороетан 10 мкг/дм3 

8 Трихлоробензен 0,4 мкг/дм3 

9 Трихлороетан 10 мкг/дм3 

10 Трихлорометан 12 мкг/дм3 
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 Таблиця 2.16. – Додаткові (indicative)  хімічні речовини, за якими 

здійснюється оцінювання хімічного стану масиву поверхневих вод у Словенії, 

та їх СЯД   [95]  

N з/п Назва речовини Значення СЯД Одиниця виміру 
1 Мідь 5 мкг/дм3 
2 Бор 100 мкг/дм3 
3 Цинк 100 мкг/дм3 
4 Хром 10 мкг/дм3 
5 Нікель 10 мкг/дм3 
6 Свінець 10 мкг/дм3 
7 Діхлорометан 10 мкг/дм3 
8 Алахлор 0,1 мкг/дм3 
9 Метахлор 0,1 мкг/дм3 

10 Атразин 0,1 мкг/дм3 
11 Сімазін 0,1 мкг/дм3 
12 Загальні пестициди 0,5 мкг/дм3 
13 Антрасен 0,05 мкг/дм3 
14 Нафтолін 1 мкг/дм3 
15 PAH * 0,1 мкг/дм3 
16 Флюрофен 0,025 мкг/дм3 
17 Бензен 3,0 мкг/дм3 
18 РСВ * 0,01 мкг/дм3 
19 АОХ * 20 мкг/дм3 
20 ЕОХ * - мкг/дм3 
21 Феноли 10 мкг/дм3 
22 Нафтопродукти 0,05 мг/дм3 
23 Аніон активні детергенти  0,1 мг/дм3 

 *) 
 PAH  - поліцеклічні ароматичні гідрокарбонати; 
 РСВ   - поліхлориди  бефеніли; 
 АОХ  - адсорбіровані органічні галогенні компоненти; 
 ЕОХ  - екстрактировані органічні галогенні компоненти. 
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3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ  ВІДНЕСЕННЯ 
МАСИВУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД  

ДО ОДНОГО З КЛАСІВ  ХІМІЧНОГО СТАНУ 
 

 Відповідно до Водного кодексу України (ВКУ) хімічний стан масиву 

поверхневих вод  визначається за окремими групами забруднюючих речовин і 

на основі екологічного нормативу якості води класифікується як “добрий”  або 

“недосягнення доброго”. Де екологічний норматив якості води масиву 

поверхневих вод (екологічний норматив) визначається, як науково обґрунтовані 

величини концентрації забруднюючих  речовин та показники якості води 

(загально фізичні, біологічні, хімічні, радіаційні), за сукупністю яких 

визначається ступінь забрудненості водних об’єктів та класифікується 

екологічний стан масиву поверхневих вод за відповідними категоріями якості 

води з екологічних позицій.  

 Оскільки відповідно ВКУ хімічний стан масиву поверхневих  вод 

характеризується двома значеннями, то доцільно їх ще визначити числовими 

значеннями: “добрій” – 1 клас; “недосягнення доброго” –  2 клас (табл. 3.1).  

 Таблиця 3.1 – Пропозиція щодо класифікації хімічного стану масиву 

поверхневих вод в Україніта та їх колірного кодування. 

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

 Слід відзначити, що в існуючих нормативних документах України 

відсутні значення екологічного нормативу якості вод, отже є відсутніми 

значення  концентрацій забруднюючих речовин, які відповідають екологічному 

нормативу. Тому є доцільним при розроблені методики віднесення масиву 

поверхневих вод до одного з класів хімічного стану масиву поверхневих вод 

визначити значення концентрацій хімічних речовин, які би відповідали 

екологічному нормативу якості води. Позначимо ці концентрації хімічних 

забруднюючих речовин як ЕНЯi . Де ЕНЯi  - концентрація i-ї хімічної речовини, 
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яка відповідає значенню концентрації i-ї хімічної речовини екологічного 

нормативу якості води масиву поверхневих вод (мкг/дм3). ЕНЯi є аналог EQSi, , 

який визначено в ВРД. 

 Для однієї забруднюючої речовини пропонується визначається клас  

хімічного стану масиву поверхневих вод за наступною формулою: 

якщо  Ci/ ЕНЯi  <= 1.0 ,                                                       (3.1) 

то хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є “добрий” (1 

клас), де Ci – середня концентрація i-забруднюючої речовини за певний час 

(рок) у воді масиву поверхневих  вод, ЕНЯi  – концентрація i-забруднюючої 

речовини, що відповідає екологічному нормативу якості.  

Якшо  Ci/ ЕНЯi   > 1.0 ,                                             (3.2) 

то хімічний стан масиву поверхневих вод за цією речовиною є “недосягнення  

доброго” (2 клас).  

 

 3.1. - Вибір переліку хімічних забруднюючих речовин за окремими 

групами для визначення хімічного стану масиву поверхневих вод 

 Клас хімічного стану масиву поверхневих вод відповідно до ВРД 

визначається для усіх пріоритетних забруднюючих речовин, а також для 

речовин, що скидаються до водного об’єкту із зворотними водами та можуть 

впливати на стан водного об’єкту. Для оцінювання хімічного стану масиву 

поверхневих вод України запропоновано використовувати чотири переліку 

забруднюючих речовин: 

1) Перелік компонентів сольового складу: сума іонів, гідрокарбонати, 

хлориди, сульфати, іони магнію, кальцію, натрію; 

2) Перелік показників еколого-санітарного стану: завислі речовини, 

розчинений кисень, рН, розчинені органічні речовини (за показниками БСК5 та 

ХСК), сполуки головних біогенних елементів (азот амонійний, азот нітратний, 

азот нітритний, фосфати; 

3) Перелік специфічних забруднюючих речовин (25 речовин, табл. 3.2); 
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4) Перелік пріоритетних речовин відповідно до наказу Мінприроди України 

від 06.02.2017 № 45 (45 речовин). 

 Таблиця 3. 2. – Перелік специфічних забруднюючих речовин, за якими 

буде здійснюватися оцінювання хімічного стану масиву поверхневих вод, та 

значення гранично допустимої концентрації для водойм рибогосподарського 

призначення. 

№ 
з/п 

Назва речовини / 
показника 

Реєстраційний номер 
хімічної речовини, CAS 

Значення ГДК для водойм рибогоспо-
дарського призначення, мг/дм3 

1 Алюміній - 0,04 

2 Азот  амонійний - 0,5/ 0,39 за N  

3 Анілін 62-53-3 0,0001 

4 Ванадій 7440-62-2 0,001 

5 Вісмут  0,001 

6 Залізо  0,1 

7 Кобальт 7440-48-4 0,01 

8 Літій 7439-93-2 0.08 

9 Магній  40,0 

10 Марганець  0,01 

11 Метанол 67-56-1 0,1 

12 Миш’як   

13 Мідь  0,001 

14 Молібден  0,001 

15 Нафтопродукти  0,05 

16 Олово  0,112 

17 Роданід (калію)  0.15 

18 СПАР  0,1 

19 Титан 7440-32-6 0,06 

20 Феноли 108-95-2 0,001 

21 Формальдегід 8013-13-6 0,01 

22 Хром тривалентний 7440-47-3 0,005 

23 Хром шестивалентний 7440-47-3 0,001 

24 Цинк 7440-66-6 0,1 

25 Ціаніди  0,01 
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 Якщо для усіх i-х забруднюючих речовин певної групи хімічних речовин 

Ci/ ЕНЯi  <= 1.0 , то хімічний стан цієї групи речовин масиву поверхневих вод 

є “добрий”. Якщо, за деякими забруднюючими речовинами Ci/ ЕНЯi  > 1.0 , то 

хімічний стан масиву поверхневих вод за цими речовинами є “недосягнення  

доброго”. 

 Визначення класу хімічного стану води для групи речовин пропонується  

здійснювати за формулою: 
      n 

Ik = 1 + 1/(n-m)∑ (Ci/ЕНЯi  - 1),                                         (3.3) 
       i=1 

де Ik – індекс, якій визначає клас хімічного стану масиву поверхневих та 

відповідає певній групі хімічних речовин;  Ci – середня концентрація i-

забруднюючої речовини за результатами вимірювань за певний час (мкг/дм3); 

ЕНЯi  - концентрація i-речовини, яка відповідає значенню концентрації  

екологічного нормативу якості води масиву поверхневих вод (мкг/дм3); 

якщо Ci/ЕНЯi  < 1,0  , то    Ci/ЕНЯi  = 1,0,                                         (3.4) 

n – кількість речовин за  якими визначається для групи забруднюючих речовин 

клас хімічного стану масиву поверхневих вод; m -  число показників для яких 

значення  Ci < ЕНЯi . Якщо згідно до результатів розрахунків визначається, що  

Ik = 1,                                                                 (3.5) 

то клас хімічного стану масиву поверхневих вод є “добрий”. 

Якщо             Ik > 1, то приймаємо Ik=2                                (3.6) 

 - клас хімічного стану масиву поверхневих вод є “недосягнення доброго”. 

 Для кожного переліку забруднюючих речовин визначаються свій індекс 

хімічного класу. Ці індекси позначаються наступним шляхом: 

1) для групи компонентів сольового складу I2; 

2) для групи показників еколого-санітарного стану I2 

3)  для групи специфічних забруднюючих речовин це I3 ;  

4) для групи пріоритетних речовин це I4.  
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 Крім того, визначається загальний індекс класу хімічного стану 

поверхневих вод водного об’єкту за формулою: 

I = (I1 + I2 + I3+ I3) / 4,                                                   (4.7) 

де  I - загальний індекс класу хімічного стану поверхневих вод водного об’єкту, 

якщо   I = 1,  то клас хімічного стану масиву поверхневих вод є “добрий”. якщо   

I > 1,  то клас хімічного стану масиву поверхневих вод є “недосягнення 

доброго”. 

 Крім того, пропонується в класі 2 (“недосягнення доброго”) виділити ще 

підкласи (див. табл. 3.3). 

 Таблиця 3.3 – Пропозиція щодо класифікації другого класу хімічного 

стану масиву поверхневих вод в Україні та  відповідні значення індексу I 
Класифікація 2 класу хімічного стану 

(“недосягнення доброго”) Підклас Значення  індексу 
I 

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

Пропозиції щодо визначення ЕНЯi (мкг/дм3)  - концентрацій i-х[хімічних 

забруднюючих речовин, які відповідають значенню екологічного норматива 

якості води масиву поверхневих вод для різних груп забруднюючих речовин 

наведено в табл. 3.4 - 3.6. 

 Таблиця 3. 4. – Пропозиції щодо ЕНЯ для переліку показників еколого-

санітарного стану, за якими буде здійснюватися оцінювання хімічного стану 

масиву поверхневих вод, та значення гранично допустимої концентрації для 

водойм рибогосподарського призначення. 

N 
з/п Назва речовини ЕНЯ 

(мкг/дм3) 

Значення ГДК для водойм 
рибогосподарського 

призначення 

СЯД в 
Словенії 
(мкг/дм3) 

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

кисень (О2) 
не менш 6,0 
(мгО2/дм3) 

не менш 6,0 (мгО2/дм3) - 

4 БСК 5 3,0 (мгО2/дм3) 3,0 (мгО2/дм3) - 
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 Таблиця 3.5. - Пропозиції щодо ЕНЯ для переліку специфічних 

забруднюючих речовин, за якими буде здійснюватися  оцінювання 

хімічного стану масиву поверхневих вод, та значення гранично допустимої 

концентрації для водойм рибогосподарського призначення. 

№ 
з/п 

Назва речовини / 
показника 

ЕНЯ 
(мкг/дм3) 

Значення ГДК для водойм 
рибогосподарського призначення, 

мкг/дм3 

1 Алюміній 40 40 

2 Азот  амонійний 500 500/ 390 за N 

3 Анілін 0,1 0,1 

4 Ванадій 1 1 

5 Вісмут   

6 Залізо 100 100 

7 Кобальт 10 10 

8 Літій 80 80 

9 Магній 40 40,0 

10 Марганець 25 10 

11 Метанол 100 100 

12 Миш’як 3  

13 Мідь 1 1 

14 Молібден 1 1 

15 Нафтопродукти 50 50 

16 Олово 100 112 

17 Роданід (калію) 100 105 

18 СПАР 100 100 

19 Титан 60 60 

20 Феноли 1 1 

21 Формальдегід 10 10 

22 Хром тривалентний 5 5 

23 Хром шестивалентний 1 1 

24 Цинк 15 100 

25 Ціаніди 5 10 
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 Табл. 3.6. - Пропозиції щодо ЕНЯ для переліку пріоритетних речовин 

для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод,  значення середньо 

річних величин ЕНЯ (AA-EQS) [85] та значення гранично допустимої 

концентрації для водойм рибогосподарського призначення.   

№ 
з/п Назва речовини / показника ЕНЯ 

(мкг/дм3) 
AA-EQS, 
мкг/дм3 

Значення ГДК 
для водойм 

рибогосподарськ
ого призначення, 

мкг/дм3 

1 Алахлор 0,3 0,3 0,7 

2 Антрацен 0,1 0,1 - 

3 Атразин 0,6 0,6 - 

4 Бензол 10,0 10,0 4,0 

5 Бромовані дифенілові ефіри   - 

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

5,0 

6a Tетрахлорметан 
(чотирихлористий вуглець) 

12 12  

7 Хлоралкани, C10-13 0,4 0,4  

8 Хлорфенвінфос суміш цис- і 
транс-ізомерів 

0,1 0,1  

9 Хлорпірифос (хлорпірифос-
етил) 

0,03 0,03  

9a Циклодієнові пестициди:    

Алдрин 0,01 Сума=0,01 - 

Діелдрин    

Ендрин    

Ізодрин    

9б ДДТ 0,025 0,025 відсутність 

Пара-пара-ДДТ 0,01 0,01  

10 1,2-Дихлоретан 10,0 10,0 100,0 

11 Дихлорметан (хлористий 
метилен) 

20,0 20.0 9400 
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12 Ди(2-етилгексил)-фталат 1,3 1,3  

13 Діурон 0,2 0,2  

14 Ендосульфан 0,005 0,005  

15 Флуорантен 0,0063 0,0063  

16 Гексахлорбензол  -  

17 Гексахлорбутадієн  -  

18 Гексахлорциклогексан 
(ліндан) 

0,02 0,02  

19 Ізопротурон 0,3 0,3  

20 Свинець та його сполуки 5,0 1,2 100 

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

22 Нафталін 0,5 2,0 0,5 

23 Нікель та його сполуки 5,0 4,0 10,0 

24 Нонилфеноли (4-
нонилфенол) 

0,3 0,3  

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

0,1 0,1  

26 Пентахлорбензол 0.007 0.007  

27 Пентахлорфенол 0,4 0,4  

28 Поліароматичні вуглеводні  Не 
застосовується 

 

Бензо(а)пірен 1,7 Х10-4 1,7 Х10-4  

Бензо(b)флуорантен    

Бензо(k)флуорантен    

Бензо(g,h,i,)перілен    

Індено(1,2,3-cd)пірен    

29 Симазин 1,0 1,0  

29a Тетрахлоретилен 10.0 10.0  

29б Трихлоретилен 10,0 10,0  

30 Сполуки трибутилолова 
(трибутилолова катіон) 

0,0002 0,0002  

31 Трихлорбензоли 0,4 0,4  

32 Трихлорметан (хлороформ) 2,5 2,5  

33 Трифлуралін 0,03 0,03  

34 Дикофол 1,3 Х10-3 1,3 Х10-3  
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35 Перфтороктановий 
сульфонат і його похідні 
(ПФОС) 

6,5 Х10-4 6,5 Х10-4  

36 Квіноксифен 0,15 0,15  

37 Діоксини і діоксиноподібні 
сполуки 

   

38 Аклоніфен 0,12 0,12  

39 Біфенокс 0,012 0,012  

40 Цибутрин 0.0025 0.0025  

41 Циперметрин 8,0 Х10-5 8,0 Х10-5  

42 Дихлофос 6,0Х10-5 6,0Х10-5  

43 Гексабромциклододекан 
(ГБЦДД) 

0,0016 0,0016  

44 Гептахлор і 
гептахлорепоксид 

2,0 Х10-7 2,0 Х10-7  

45 Тербутрин 0,065 0,065  

 Приклад 3.1. - Визначення класу хімічного стану масиву поверхневих вод 

згідно до  запропонованої методики, якщо концентрації забруднюючих речовин 

у воді масиву поверхневих вод відповідають значенням, що наведені у табл. 

3.4-3.6. 

 Таблиця 3.7 - Концентрації забруднюючих речовин у воді масиву 

поверхневих вод. 

н/п Показник Концентрація, 
мг/дм3/ мкг/дм3 

ЕНЯ, 
мкг/дм3 

Відношення концентрації 
речовини до ЕНЯ 

1 БСК 5 2,5/2500 3000,0 0,83 
2 Нафтопродукти 0,06/60 50 1,2 
3 СПАВ 0,1/100 100 1,0 
4 Цинк 0,02/20 10 2,0 
5 Хром, Cr +6 0,005/5 1 5 
6 Ванадій 0,001/1 1 1,0 

• - концентрації усіх інших речовин менші за ЕНЯ (табл.3.4-3.6). 

 Клас хімічного стану масиву поверхневих вод є “недосягнення доброго”, 

оскільки по хрому концентрація в воді перевищує ЕНЯ в 5 разів, по цинку – у 2 

рази, по нафтопродуктам – 1,2 рази. По показникам БСК5, СПАВ, ванадій 

концентрації не перевищують ЕНЯ для цих речовин. 
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Приклад 3.2. - Визначення  класу хімічного стану масиву поверхневих вод 

згідно до  розробленої методики, якщо концентрації забруднюючих речовин у 

воді масиву поверхневих вод відповідають значенням, що наведені у табл. 3.8. 

 Таблиця 3.8. - Концентрації забруднюючих речовин у воді масиву 

поверхневих вод. 

н/п Показник 
Концентрація, 

мг/дм3/ 
мкг/дм3 

ЕНЯ,  
мкг/дм3 

Відношення 
концентрації речовини 

до ЕНЯ 
1 БСК 5 2,5/2500 3000 0,83 
2 Нафтопродукти 0,04/40 50 0,8 
3 СПАВ 0,05/50 100 0,5 
4 Цинк 0,005/5 10 0,5 
5 Хром, Cr 0,0009/0,9 1 0,9 
6 Свинець 0,05/50 100 0.5 

• - концентрації усіх інших речовин відповідно до табл. 3.4-3.6 менші за ЕНЯ. 

 Оскільки концентрації забруднюючих речовин у воді масиву поверхневих 

вод не перевищують значень ЕНЯ, то клас хімічного стану масиву поверхневих 

вод є “добрій”. 

 Приклад 3.3. - Визначення класу хімічного стану масиву поверхневих вод 

згідно до запропонованої методики, якщо концентрації забруднюючих речовин 

у воді масиву поверхневих вод відповідають значенням, що наведені у табл. 3.9. 

 Таблиця 3.9. - Концентрації забруднюючих речовин у воді масиву 

поверхневих вод. 

н/п Показник Концентрація, 
мг/дм3 / мкг/дм3 

ЕНЯ, мкг/дм3 Відношення концентрації 
речовини до ЕНЯ  

1 БСК 5 2,5/2500 3000,0 0,83 

2 Нафтопродукти 0,05/50 50 1,0 

3 СПАВ 0,1/100 100 1,0 

4 Цинк 0,01/10 10 1,0 

5 Хром, Cr +6 0,003/3 1 3,0 

6 Ванадій 0,001/1 1 1,0 

• - концентрації усіх інших речовин менші за ЕНЯ (табл. 3.4-3.6). 
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 Клас хімічного стану масиву поверхневих вод є “недосягнення доброго”, 

оскільки по хрому концентрація в воді перевищує ЕНЯ в 3 разів. По 

показникам БСК5, нафтопродукті, СПАВ, цинк, ванадій концентрації не 

перевищують ЕНЯ для цих речовин. 

 Для ілюстрації відмінностей в підходах до комплексного оцінювання 

хімічного стану масиву поверхневих вод за розробленою Методикою та 

чинною Методикою [28] наводяться приклади розрахунків з нанесенням 

результатів оцінки якості вод по створах на карти України. 

 

 
 

Рис. 3. 1. Оцінка хімічного масиву поверхневих вод за чинною Методикою [28] 
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Рис. 3. 2. Оцінка хімічного масиву поверхневих вод за розробленою Методикою 
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ВИСНОВКИ 

1. До 2019 р. комплексна оцінка хімічного стану масиву поверхневих вод в 

Україні здійснюється на підставі індексу забруднення води (ІЗВ) та 

коефіцієнту забруднення води (КЗ).  

2. В 2019 р. набув чинності Наказ Мінприроди, яким затверджено 

«Методику віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 

екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також 

віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до 

одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого 

масиву поверхневих вод».  

 Ця Методика має суттєві вади, а саме,  

 -   використовувати її для визначення хімічного стану масиву 

          поверхневих вод неможливо без додаткових досліджень,  

 -   визначення класу хімічного стану призводить до помилкових  

          результатів. 

3. В країнах ЕС відповідно до ВРД (Водна рамкова директива) для оцінки 

екологічного стану поверхневих вод встановлюються 5 класів  

екологічного стану поверхневих вод: «відмінний», «добрий», 

«задовільний», «поганий»,  «дуже поганий». 

4. Відповідно до нормативно-правових документів країн ЕС хімічний стан 

масиву поверхневих вод визначається двома класами: «добрий хімічний 

стан» (good chemical status) та «поганий хімічний стан» (bed chemical 

status). 

5. Оцінка хімічного стану масиву поверхневих вод в країнах ЕС 

здійснюється за окремими групами забруднюючих речовин, кількість 

груп визначається самою країною. Наприклад, у Словенії оцінки 

здійснюється за 3-ма групами забруднюючих речовин та включають 

головні хімічні речовини, пріоритетні хімічні речовини та додаткові 

(indicative) хімічні речовини. 
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6. В країнах ЄС прийняті екологічні нормативи якості води масивів 

поверхневих вод СЯД (стандарти якості довкілля EQS). В Україні для 

поверхневих вод найбільш близькими до СЯД є гранично допустимі 

концентрації (ГДК) речовин для водойм рибогосподарського 

призначення. Для більшості показників групи пріоритетних речовин 

відсутні відповідні ГДК речовин для водойм рибогосподарського 

призначення, тому для них прийняті нормативи СЯД згідно Директиві 

2013/39 ЄС. 

7. Для визначення класу хімічного стану масиву поверхневих вод України 

запропоновано використовувати 4 переліка забруднюючих речовин: 

 -  перелік компонент сольового складу,  

 -  перелік показників еколого-санітарного стану,  

 -  перелік речовин специфічної дії,  

 - перелік пріоритетних речовин відповідно до наказу Мінприроди 

України від 06.02.2017 № 45. 

9. Запропоновано формулу, за якою здійснюється розрахунок класу 

хімічного стану масиву поверхневих вод по окремих групах показників. 

10.  Запропоновано при визначенні хімічного стану масиву поверхневих вод 

у в 2-ому класі «недосягнення доброго» виділити ще підкласи. 

11.  Наведено приклади визначення класу та підкласів хімічного стану 

масиву поверхневих вод на підставі розробленої методики. 
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