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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 236 с., 2 табл., – рис., 4 дод., 78 джерел.
Об’єкт дослідження – законодавчі, нормативно-технічні та нормативнометодичні вимоги до регулювання скидання забруднюючих речовин (РСЗР) у
поверхневі води в Європейському Союзі (ЄС) та в Україні.
Мета роботи – розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо
порядку та методичних засобів визначення та встановлення зон змішування
(ЗЗ) зворотної води з точкових джерел забруднення поверхневих вод, як
ефективних природних та правових інструментів регулювання скидання
забруднюючих речовин (ЗР). ЗЗ створюють можливості задоволення Україною
загальноєвропейських вимог до якості вод в частині регулювання скидання
пріоритетних речовин (ПР), зокрема, до вимог Директиви 2008/105/ЄC (про
стандарти якості довкілля в галузі водної політики) та Директиви 2010/75/ЄС
(про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень)).
Методи

дослідження

–

концептуально-логічний

та

порівняльно-

аналітичний, еколого-правовий аналіз, організаційно-структурне моделювання,
понятійний аналіз хімічної систематики та гідравліки водних об’єктів.
Вперше виділено та досліджено як важливий окремий еколого-правовий
об’єкт підінститут регулювання скидання забруднюючих речовин (РСЗР)
водного законодавства України та екологічного законодавства ЄС. Розглянуто
головну складову РСЗР: ЗЗ речовин з водою водних об’єктів. ЗЗ є ділянкою
водного об’єкта біля скиду ЗР, поза поширенням якої забезпечується
дотримання стандартів якості води. За характеристиками ЗЗ визначаються
операційні регулятори: нормативи гранично допустимого скидання ЗР.
Виконано: аналіз актів екологічного законодавства і керівних документів ЄС,
законодавчих

і

підзаконних

актів

водного

законодавства

України,

інструктивно-методичних документів, які стосуються РСЗР та ЗЗ, український
переклад двох головних технічних документів ЄС щодо визначення ЗЗ.
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За

результатами

порівняння

розрахунково-інструментальних

можливостей та засобів нормативного регулювання скидання ЗР в ЄС та в
Україні констатовано наявність значних відмінностей між європейськими та
українськими еколого-правовими вимогами до ЗЗ при скиданні ЗР. Виявлено
помилки та вади відповідних підзаконних актів українського водного
законодавства та інструктивно-методичних документів. Запропоновано зміни та
напрями імплементації європейських вимог до ЗЗ в українське водне
законодавство, головним із яких є рецепція базових понять та перехід до
правового регулювання скидання з ціллю дотримання екологічних стандартів
якості вод.
Упровадження результатів досліджень після їх закінчення є доцільним в
експертній діяльності, у законопроектній та нормативно-проектній діяльності
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також
асоційованих розробників проектів нормативно-правових актів. Упровадження
даного етапу пропонується здійснювати шляхом ознайомлення українських
керівних працівників органів басейнових управлінь та фахівців з виконаними у
даному звіті перекладами двох технічних керівництв ЄС.
ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄС, ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
УКРАЇНИ, ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ, СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН,
НОРМАТИВНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ

ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

СКИДАННЯ,

АПРОКСИМАЦІЯ

ДО
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
БСК5 – біохімічне/ий споживання /спожиток кисню (за 5 діб)
ВКУ – Водний кодекс України
ВРД / ВРД ЄС – Водна рамкова директива /ЄС – Директива 2000/60/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про
встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики
із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і
Директивою 2009/31/ЄС
ГВЕ / ГВВ – гранична величина емісії / виділення
ГДК – гранично допустима концентрація
ГДКг.-п. – ГДК для задоволення питних, господарсько-побутових та інших
потреб населення
ГДКр – ГДК для потреб рибного господарства
ГДС – гранично допустимий скид
ГЗС – граничні значення скидів та емісій
ГТНР – галузеві технологічні нормативи утворення речовин
ДАМЕІ – Державна Азовська морська екологічна інспекція
ДЕСЯВ / СЯДД – Директива 2008/105/ЄC Європейського Парламенту та Ради
Про стандарти якості довкілля в галузі водної політики, що
вносить зміни і, як наслідок, припиняє дію Директив Ради
82/176/ЄЕС, 83/513/ЄЕС, 84/156/ЄЕС, 84/491/ЄЕС,
86/280/ЄЕС та вносить зміни до Директиви 2000/60/ЄC
Європейського Парламенту та Ради
ДПВ / ПВД – Директива 2010/75/ЄC Європейського Парламенту та Ради про
промислові викиди (комплексне запобігання і контроль
забруднень) (переглянута)
ЕНЯMAХ – екологічний норматив якості: максимально допустима концентрація
EНЯСР – екологічний норматив якості: середньорічна концентрація
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ЕНЯВ – екологічний норматив якості води
ЕП – еколого-правовий
ЕПІЯВР – еколого-правовий інститут якості води та її регулювання
ЕСЯ – екологічний стандарт якості
ЄЕК ООН – Європейська економічна комісія ООН
ЄС – Європейський Союз
ЗДНРВД / ДЗСНР – Директива 2006/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради
Про забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами,
що скидаються до водного середовища Співтовариства, від 15
лютого 2006 року (кодифікований текст) (Текст стосується ЄЕП)
ЗЗ – зони змішування
ЗР – забруднююча (забруднювальна) речовина
ЗУПОНПС – Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища»
Інструкція – Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично
допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними
водами (затв. наказом Мінприроди України від 15.12.1994 № 116,
зареєстр. в Мінюсті України 22 грудня 1994 р. за № 313/523)
ІУВРБП – інтегроване управління водними ресурсами за басейновим
принципом
КП – комбінований підхід
МДК – максимально допустима концентрація
Методика – Методика віднесення масиву поверхневих вод до одного з
класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих
вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву
поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу
штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод (затв.
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 14
січня 2019 року № 5, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 05
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лютого 2019 р. за № 127/33098)
Методика масивів – Методика визначення масивів поверхневих та підземних
вод (затв. наказои Міністерства екології та природних
ресурсів України 14 січня 2019 року № 4, зареєстр. в
Міністерстві юстиції України 22 березня 2019 р. за
№ 287/33258
МКА – Металургійний комбінат Азовсталь
НДМ / НДТ – найкращі доступні методи / технічні рішення (технології)
НДР – науково-дослідна робота
НР – небезпечні речовини
Перелік – Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти
нормується (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11
вересня 1996 р. № 1100 (Назва Постанови в редакції Постанови
КМ № 1091 від 13.12.2017))
Перелік 1 – Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних
об’єктів (їх частин). Постанова Кабінету Міністрів України від
22 травня 1996 р. № 552
Перелік ХС – перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного
стану масиву поверхневих вод
ПКУ – Податковий кодекс України
Порядок обліку – Порядок ведення державного обліку водокористування
(затв. наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України 16.03.2015 № 78, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України 03 квітня 2015 р. за № 382/26827)
Порядок та Перелік – Про затвердження Порядку розроблення нормативів
гранично допустимого скидання забруднюючих речовин
у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин,
скидання яких у водні об’єкти нормується (Постанова
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р.
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№ 1100 (Назва Постанови в редакції Постанови КМ
№ 1091 від 13.12.2017))
ПР – пріоритетні речовини
Правила – Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними
водами» (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 1999 р. № 465)
РСЗР – регулювання скидання забруднюючих речовин
СанПіН – санітарні правила і норми
СБТ – стійкі біоакумулюючися та токсичні (речовини)
СЗР – специфічна забруднююча (забруднювальна) речовина
СР – специфічні речовини
СРП – середньорічний показник
СЯ – стандарт якості
СЯД – стандарти якості довкілля
ТД – точкове джерело
ТДД – Технічний довідковий документ щодо ідентифікації зон змішування
ТКІ – Технічне керівництво для ідентифікації зон змішування відповідно
до ст. 4 (4) Директиви 2008/105 / ЄС
ТНВВ – технологічними нормативами використання води
Угода – Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони
ХС – хімічний стан
ЯВ – якість води
AA – annual average (середньорічна (концентрація))
AA-EQS –СЯД за середньорічною концентрацією
BAT – Best Available Techniques (найкращі доступні технології)
BREF – BAT reference documents (довідкові документи щодо ВАТ)
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CIS – Common Implementation Strategy (спільна стратегія втілення (ССВ)
або загальна стратегія реалізації (ЗСР))
CoC – Contaminant of Concern (речовина, яка становить інтерес)
EQS – environmental quality standard (екологічний стандарт якості)
МАС – maximal admissible (максимально допустима концентрація)
MAC-EQS – СЯД за максимально допустимою концентрацією
RBMP – River Basin Management Plan (план управління річковим басейном
W – width (ширина)
[CoC] – концентрація речовини CoC
IPPC – IPPC 2008/1/EC (Директива 2008/1/ЄС про комплексне запобігання і
контроль забруднень)
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ВСТУП
У даному звіті наводяться результати другого року (етапу) виконання
НДР з розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон
змішування скидів забруднюючих речовин у масиви поверхневих вод України у
відповідності до водного законодавства ЄС. НДР виконується за тематичним
планом

прикладних

наукових

досліджень

і

науково-технічних

(експериментальних) розробок за бюджетною програмою КПКВК 2701040
«Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних
ресурсів» на 2019-2021 роки УКРДІЕП.
Метою роботи є розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо
порядку та методичних засобів визначення та встановлення зон змішування
(ЗЗ) зворотної води з точкових джерел забруднення поверхневих вод. Такі
інструменти дозволяють здійснити перехід до європейського забезпечення
якості вод в частині регулювання скидання забруднюючих речовин (ЗР),
зокрема, до вимог Директиви 2008/105/ЄC (про стандарти якості довкілля в
галузі водної політики) (далі ДЕСЯВ або СЯДД) та Директиви 2010/75/ЄС (про
промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень)) (далі ДПВ
або ПВД).
У попередньому звіті про дану НДР за 2019 р. викладено результати
виконання наступних проміжних завдань:
1. Аналіз законодавчих актів ЄС до регулювання скидання (емісії) ЗР з
точкових джерел у поверхневі води.
2. Аналіз керівних документів ЄС стосовно нормативного регулювання
скидання ЗР з точкових джерел у поверхневі води.
3. Аналіз вимог водного законодавства України до скидання ЗР із
зворотною водою у поверхневі води.
4.

Визначення

особливостей

методичних

засобів

українського

нормативного регулювання скидання ЗР з точкових джерел у поверхневі води.
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5. Порівняння вимог до ЗЗ та їх характеристик в європейському
екологічному та в українському водному законодавстві.
Ціль і завдання роботи 2020 р. полягають у порівнянні відмінностей в
інструментальних можливостях та розрахункових засобах регулювання
скидання забруднюючих речовин шляхом використання зон змішування в
ЄС та в Україні. Для роботи в цілому виконання наведених завдань дозволяє
конкретизувати законодавчі інструментальні можливості та розрахунковометодичні засоби, за якими мають визначатися зони змішування в Україні та
розраховуватися їх характеристики. Така конкретизація, зокрема, стосується
змін, які треба здійснити у водному законодавстві України задля
гармонізації його понятійної бази з екологічним законодавством ЄС та
імплементації

вимог

законодавства

ЄС

до

регулювання

скидання

забруднюючих речовин.
У минулорічному звіті про дану НДР: «Звіт про науково-дослідну роботу
за темою № 27 / 1.2 «Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та
встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин в масиви
поверхневих вод України у відповідності до водного законодавства ЄС»
(промін.), Харків. УКРНДІЕП ; кер. В. І. Уберман. – № ДР 0119U102781. – Х.,
2019. – 243 с. [1], містилася інформація за станом на 2019 р. про:
– об’єкт дослідження та оцінку його сучасного стану, визначено, що цим
об’єктом є еколого-правові законодавчі, нормативно-технічні та нормативнометодичні вимоги до системи регулювання скидання забруднюючих речовин
(РСЗР) у поверхневі води в ЄС та в Україні;
– світові тенденції розв’язання поставленої проблеми створення системи
РСЗР;
– підстави для виконання роботи та її актуальність;
– актуальність роботи та джерела її визначення;
– ціль роботи й можливі сфери застосування;
– взаємозв’язок з іншими роботами.
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У 2019 р. отримано наступні основні результати:
1. Виконано порівняльно-аналітичне дослідження вимог законодавчих
актів України та ЄС до РСЗР, а також технічних керівних документів ЄС: ТКІ
(технічне керівництво з ідентифікації ЗЗ) та ТДД (технічний довідковий
документ з ідентифікації ЗЗ). Виконано скорочений переклад частини ТКІ
українською мовою. Розроблено перелік європейських еколого-правових вимог
до ЗЗ та їх особливостей.
2. Виявлено принципові помилки та недоліки українських підзаконних
актів, які стосуються регулювання скидання ЗР у масиви поверхневих вод:
Правил [2], Порядку та Переліку [3], Порядок обліку [4], Методики віднесення
[5], Методики масивів [6]. Помилки стосуються як дотримання вимог
національного законодавства, так і невідповідностей законодавству ЄС.
3.

Визначено

еколого-правові

особливості

і

недоліки

головного

українського документа Інструкції [7] та принципові відмінності українських
розрахунків гранично допустимих скидів (ГДС) від європейських вимог.
Виконано формальний опис головних особливостей ЗЗ, які використовуються в
українських розрахунках ГДС.
4. Порівняно вимоги до ЗЗ як до основної складової підінститутів РСЗР
європейського екологічного та українського водного законодавств. Визначено
особливості та характеристики законодавчих інструментів регулювання
скидання ЗР в європейському та українському законодавстві.
За результатами 2019 р. зроблено наступні головні висновки.
1. Апроксимацію Водного кодексу України (ВКУ) до Директиви
2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної
політики (ВРД ЄС) в частині РСЗР неможливо відокремити та здійснювати
незалежно від апроксимації до 2008/105/ЄC Директива Європейського
Парламенту та Ради Про стандарти якості довкілля в галузі водної політики
(ДЕСЯВ).
2. ЗЗ стосуються однієї або декількох речовин з Додатку І до ДЕСЯВ.
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3. ЗЗ встановлюються за планами управління річковими басейнами та
реалізується способами, зазначеними у дозвільних документах органів
басейнового управління.
4. До характеристик обмеженості (поширення) та пропорційності розмірів
ЗЗ встановлюються спеціальні вимоги.
5. Метою регулювання скидання ЗР є досягнення екологічного стандарту
якості (ЕСЯ) (або стандарту якості довкілля (СЯД)) на межі ЗЗ, обмеження
стосуються просторового поширення та часового існування ЗЗ.
6. З метою скорочення обсягів (просторового поширення) ЗЗ мають
передбачатися спеціальні заходи.
7. Задля імплементації європейського підінституту РСЗР та поширення
знань серед працівників, які здійснюють нормування скидання ЗР, потрібні
переклади ТКІ та ТДД українською мовою з уніфікацією базових понять та
термінології (такі переклади слід розглядати як виключно авторський
інформаційний матеріал для виконання даної НДР).
8. В українському водному законодавстві головним інструментом РСЗР є
нормативне регулювання скидання, яке реалізовано через нормативи ГДС. В
українському законодавстві поняття ЗЗ відсутнє. Вимоги підзаконних актів до
РСЗР містяться у Правилах, Порядку та Переліку, Методиці. ЗЗ виникає de facto
при визначенні ГДС.
9. Українські Правила охорони вод у стосовно якості вод та її
регулювання ґрунтуються на принципах, частина з яких мають сумнівну або
помилкову відповідність вищим актам законодавства та є хибними з інженерноекологічної точки зору. Правила є рудиментом соціалістичної охорони вод.
Норми Правил мали би включатися у ВКУ як складові еколого-правового
інституту якості вод та її регулювання (ЕПІЯВР).
10. Порядок [3] розроблення нормативів ГДС містить грубі екологоправові помилки у тексті та невідповідності деяким положенням ВКУ. Недавно
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змінений Перелік [3] фактично ігнорує головний базовий принцип та
інструмент впливу на якість вод: списковий механізм визначення ЗР.
11. У Порядку [4] ведення державного обліку водокористування
встановлено помилковий для регулювання принцип поділу ЗР на «своїх» та
«чужих» стосовно забору та скидання води в один або у різні райони основного
річкового басейну відповідно.
12 У Переліку [8] для визначення хімічного стану відсутні згадки як про
властивості ЗР, так і про їх пріоритетний характер.
13. Поняття екологічного нормативу якості води (ЕНЯВ) у Методиці
віднесення [5] та поняття ЕНЯ у ВКУ принципово відрізняються. Порівняння
ЕНЯ з європейським ЕСЯ свідчить про суттєві відмінності українських та
європейських понять. Переклад цього терміну слід якомога швидше
уніфікувати та включити до термінології ВКУ.
14. Для застосування європейського підходу до якості вод парадигма
української

водоохоронної

політики

вимагає

кардинальних

змін,

які

концентруються навкруги ЕНЯ.
15. Українська Інструкція [7] є суто технічним документом, чинить
значний незаконний і недопустимий вплив на законодавчі засоби та
інструменти регулювання якості вод. Інструкція, яка розроблена у 1994 р. (до
прийняття Конституції України та ВКУ), є змістовно дуже застарілою і містить
значну кількість невідповідностей сучасному законодавству. Принциповим
недоліком Інструкції є хибний для умов ринкової економіки «басейновий
розрахунок» ГДС. Усі засоби Інструкції для забезпечення басейнового
розрахунку

вимагають

скасування.

Визначення

терміну

ГДС

значно

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

Українські

ЗЗ,

на

відміну

від

європейських,

визначаються

розташуванням контрольного створу. Вимога Інструкції про «дотримання …
допустимих концентрацій речовин …» є незаконною.
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16. Організаційні засади визначення та встановлення ЗЗ в українському та
європейському законодавстві істотно відрізняються.
17. Поточні зміни водного законодавстві України за три останніх роки, не
можуть швидко та істотно поліпшити якість вод, бо ними не створюється
наближених до європейських та найбільш дієвих правових важелів, що
безпосередньо та оперативно впливають на хімічний та екологічний стан вод.
До найбільш важливого з таких важелів належить підінститут РСЗР
європейського еколого-правового інституту якості води та її регулювання
(ЕПІЯВР), норми якого системно містяться у дев’яти актах природоохоронної
частини acquis ЄС.
18. При імплементації вимог ЄС перехід до законодавчого визначення ЗЗ
та використання відповідних характеристик є своєчасним, актуальним та
важливим кроком.
19. Поняття СЯД води в європейському екологічному законодавстві та
поняття ЕНЯ в українському водному законодавстві принципово відрізняються,
тому друге поняття вимагає узгодження га гармонізації.
20. Принциповою відмінністю українських ЗЗ від європейських є те, що
перші не встановлюються, а виникають внаслідок такого виду спеціального
водокористування, яке стосується скидання ЗР.
21. Головні критерії визначення та поширення ЗЗ в європейському та
українському законодавствах є відмінними.
22. Для дієвої охорони вод та досягнення їх найкращої якості в умовах
поетапного наближення до екологічного законодавства ЄС необхідно в першу
чергу включити у ВКУ основні елементи підінституту РСЗР.
23. За оціночними порівняннями в цілому (тобто за всіма дослідженими
категоріями законодавчих вимог, їх додатковими підкатегоріями та ознаками)
ступені відмінності обох законодавств кількісно розподіляються таким чином:
принципова відмінність – 6 категорій; істотна відмінність – 1 категорія; середня
відмінність – 5 категорій; незначна відмінність – 2 категорії; відсутність
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відмінності – 0 категорій (усього 14 оціночних категорій). Тому можна
стверджувати про наявність значних відмінностей між європейськими та
українськими еколого-правовими вимогами до ЗЗ при скиданні ЗР. У звіті
минулого року зазначалося, що можливості, шляхи та засоби подолання
наведених відмінностей буде визначено у наступних етапах дослідження.
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1 НЕОБХІДНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
УКРАЇНИ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
З результатів попереднього 2019 р. року дослідження випливає, що
справжньою причиною багатьох наукових, методичних, технічних перепон та
помилок української діяльності з імплементації водного законодавства ЄС є
ігнорування нею головного необхідного етапу: узгодження (або гармонізації)
базових законодавчих понять та термінів.
Необхідність внесення змін до законодавства України задля гармонізації
базових

понять

європейського

екологічного

та

українського

водного

законодавств визначається вимогами:
– ст. 92 Конституції України [9], де серед іншого зазначено: «Виключно
законами України визначаються: <…> 5) засади використання природних
ресурсів, виключної (морської) економічної зони, <…>»;
– ч. 1 ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища України» [10] (далі ЗУПОНПС), де встановлено: «Використання
природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального
використання природних ресурсів»;
– ч. 1 ст. 48 Водного кодексу України [11] (далі ВКУ), де визначено
«Спеціальне водокористування – це <…> скидання забруднюючих речовин у
водні об'єкти, включаючи <…> скидання забруднюючих речовин із зворотними
водами із застосуванням каналів».
Вся українська діяльність з імплементації в період 2014 – 2020 рр.
полягала у запровадженні так званого європейського еколого-правового
інституту «інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим
принципом»

(далі

ІУВРБП).

Різниця

у

цільовій

спрямованості

обох

законодавств, а також відмінність понятійної бази українського водного
законодавства від європейського та відсутність зазначеного узгодження на
початковому етапі імплементації детермінувала появу помилок та порушення
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системної законодавчої єдності результатів для усіх подальших етапів
апроксимації. У діяльності з концептуальної, понятійної та термінологічної
гармонізації слід виходити із розуміння, що головною метою є наближення
українського законодавства до європейського, а не навпаки. Тобто всі зміни
треба вносити в українські законодавчі акти, а дії щодо таких змін можуть
полягати у рецепції базових еколого-правових понять та у транспозиції
європейських законодавчих вимог.
У даному розділі досліджуються найбільш важливі аспекти гармонізації
базових понять українського та європейського водних законодавств, які
безпосередньо пов’язані з визначенням, створенням та використанням ЗЗ. Від
результатів такої гармонізації залежить вся діяльність з регулювання скидання
ЗР в Україні, а, у кінцевому стані, якість води у її природних джерелах.
У тексті даного розділу використовуються результати відповідних
досліджень наукового керівника НДР, які отримані у 2020 році.
1.1 Проблеми імплементації базових європейських екологічних понять у
водне законодавство України
У даному підрозділі досліджується співробітництво України та ЄС із
питань охорони навколишнього середовища, а саме проблеми імплементації в
українське екологічне законодавство базових еколого-правових категорій та
визначень законодавства ЄС. Проаналізовано перші кроки співпраці у сфері
«якість води та управління водними ресурсами». Зазначено, що ця діяльність
почалася не з гармонізації базових понять, до яких належать «забруднення»,
«забруднюючи речовини», «якість води», а одразу перейшла на рівень екологоправових інститутів. Виявлено, що такий перехід ігнорує принципові
відмінності у понятійних засадах, які можуть негативно вплинути на здійснення
державної політики у сфері охорони вод, спричинити її дивергентний розвиток
відносно європейських вимог. Стверджується, що подолання змістовних
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відмінностей згаданих понять є однією з головних наукових проблем
апроксимації ВКУ та відповідних підзаконних актів до ВРД. Метою підрозділу
є виявлення правових відмінностей між ВРД та ВКУ щодо зазначених понять, а
завданням – аналітичне порівняння їх застосування. Дослідження виходило з
того, що норми стосовно забруднення та якості вод утворюють у водному
законодавстві України та в екологічному законодавстві ЄС еколого-правові
структури, європейським центром яких є ВРД. Доведено, що принципові
відмінності між базовими поняттями водних законодавств ЄС та України щодо
забруднення,
визначаються

забруднюючих
різною

речовин,

цільовою

якості

вод

спрямованістю

та

її

цих

регулювання
законодавств:

водоохоронною та господарською відповідно. Досліджено деякі наслідки
розбіжностей, які негативно позначаються на законодавчому регулюванні
скидання

забруднюючих

відмінностей

вимагає

речовин.

зміни

Зроблено

парадигми

висновок,

української

що

охорони

усунення
вод

з

господарської, для якої ціллю є кількість води, на екологічну, коли ціллю
визнається якість води. Таку зміну слід починати з рецепції зазначених базових
понять ЄС. Альтернативою глибокій зміні ВКУ може стати розроблення та
прийняття спеціального Закону України «Про охорону вод».
1.1.1 Необхідність імплементації базових європейських екологічних
понять у водне законодавство України
У цьому пункті йдеться про поняття «забруднення», «забруднюючи
речовини», «якість» стосовно навколишнього природного та, зокрема, водного
середовища, які покладені в основу діяльності з європейської та української
охорони вод.
Однією з головних наукових проблем, яка підлягає вирішенню задля
ефективного співробітництва України та ЄС із питань охорони навколишнього
середовища є рецепція українським екологічним законодавством базових
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еколого-правових категорій та визначень законодавства ЄС, до яких, зокрема,
належать «забруднення», «якість навколишнього середовища» та пов’язаних з
ними, що містяться у загальних екологічних та секторальних актах
законодавства ЄС. Ці засадничі поняття щодо природного середовища та його
складових не визначаються у загальному українському джерелі ЗУПОНПС. У
той же час за ст. 361 Угоди про асоціацію [12] (далі Угода) «збереження,
захист,

поліпшення

визначено

і

відтворення

якості

першою складовою мети

навколишнього

середовища»

співробітництва України

та ЄС.

Співробітництво серед іншого здійснюється у сферах «якість води та
управління водними ресурсами» та «промислове забруднення». Додатком ХХХ
[13] до Угоди [12] за напрямом «Якість води та управління водними ресурсами,
включаючи морське середовище» передбачається поступове наближення до
головного документа водної політики: ВРД. Але перші вітчизняні кроки у
водному секторі та плани наближення почалися не з гармонізації базових
понять (категорій, визначень) (у сенсі, зазначеному у статті «Гармонізація
законодавства України …» авторів Муравйов В., Мушак Н. [14]), а одразу
перейшли на рівень ІУВРБП, зміст та стан впровадження якого викладені
керівником даної НДР у [15]. Подальше ігнорування принципових відмінностей
у понятійних засадах негативно впливає на формування та ефективність
здійснення державної політики України у сфері охорони вод, на її наближення
до вимог ЄС. Отже, виявлення відмінностей у зазначених поняттях та
визначення шляхів їх подолання в українському законодавстві слід вважати
актуальною та невідкладною проблемою.
1.1.2 Аналіз останніх досліджень і публікацій, цілі та завдання
імплементації базових європейських екологічних понять
Поняття «забруднення», «забруднюючи речовини», «якість» щодо
навколишнього природного та, зокрема, водного середовища, незважаючи на їх
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поширення, не отримали належного розкриття у підручниках з екологічного
права різного рівня і спрямованості (див., наприклад, навчальний посібник
Кобецької Н. Р. [16] та підручник за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги [17]).
Лише у підручнику за заг. ред. Ю. С. Шемшученка [18, с. 12] надається
коректне пояснення поняття «забруднення». Відсутність єдиного усталеного
наукового підходу призводить до значних концептуальних розбіжностей між
українським та європейським водними законодавствами.
Найбільш близькими до тематики даної НДР є дослідження вчених
харківської школи екологічного права. У 2012 – 2013 рр. у циклі статей
Черкашиної М. К., наприклад, [19, 20] започатковано дослідження поняття
«забруднююча речовина». Більш повний виклад результатів міститься у статті
Черкашиної М. К. та Виставної Ю. Ю. [21]. Через зміни українського водного
законодавства висновки зазначених робіт частково втратили свою актуальність.
Ті самі автори у сучасній статті із співавтором M. R. van der Valkd [22] дійшли
головного висновку, що термінологічні відмінності «є важливим бар’єром для
інтеграції у законодавство ЄС та практичної імплементації водних законів»,
вони рекомендують «зробити істотні кроки щоб сформувати основну
термінологію водних законів у відповідності до законодавства ЄС та
національних особливостей». Слід лише зауважити, що наведені розбіжності
скоріше належать до категорії еколого-концептуальних, а не термінологічних.
Діяльність щодо усунення відмінностей повинна починатися з виявлення
відмінностей у базових поняттях водних законодавств ЄС та України щодо
забруднення, якості вод та її регулювання, які перешкоджають ефективній
імплементації європейських вимог, обумовлюють розбіжності у здійсненні
української та європейської водоохоронної політики. До конкретних завдань
такої діяльності належить аналітичне порівняння понять, застосованих в
українських законах та підзаконних актах, з тими, що містяться у директивах
ЄС.
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1.1.3 Відмінності у головному спрямування Водної рамкової директиви
ЄС та Водного кодексу України
Норми українського водного законодавства щодо забруднення та якості
вод ВКУ [11] та відповідних підзаконних актах, утворюють еколого-правовий
(далі ЕП) інститут якості вод та її регулювання (далі ЯВР), до складу якого
входять підінститути якості вод (далі ЯВ) та регулювання скидання
забруднюючих речовин РСЗР, введені керівником НДР у монографії [23]. ЕП
інститут ЯВР належить до інституційного механізму правового регулювання
відносин у сфері довкілля, окресленого у виданні МБО «Екологія – Право –
Людина» [24, с. 12]. Центром аналогічних європейських інституційних
угруповань є ВРД. З відмінностей у цільовій спрямованості ВКУ та ВРД
випливає, що головною перепоною імплементації європейського ЕП ЯВР є
концептуальні розбіжності цих актів. Відмінності у юридичних поняттях
обумовлюють також дивергентний характер європейської та української
водоохоронної та правозастосовної діяльності у цій сфері. ВКУ, який існує з
1995 р. (як змінений наступник кодексу колишньої УРСР), спрямовано, у першу
чергу, на відносини у сфері господарського поводження з водними ресурсами.
При цьому екологічні аспекти залишаються другорядними. За ст. 1 ВКУ «якість
води – характеристика складу і властивостей води, яка визначає її придатність
для конкретних цілей використання». Отже, метою правового регулювання
ВКУ у сфері якості води є водокористування. Сучасне розуміння українськими
фахівцями поняття «якості води» як її господарської та споживацької
характеристики можна побачити зі статей Рябця К. А. [25], Шестопалова В. М.
та ін. [26].
На відміну від ВКУ, позиція ВРД у ставленні до води висловлена у пар.
(1) її преамбули: «Вода є скоріш не комерційним виробом, як будь-який інший,
а спадщиною, яку слід охороняти і захищати, а також слід ставитися до неї як
до такої». У пар. (19) преамбули зазначено: «Ця Директива спрямована на
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підтримання і вдосконалення водного середовища у Співтоваристві. Ця мета
безпосередньо стосується якості відповідних вод. Контроль кількості є
додатковою складовою у забезпеченні гарної якості води, і тому має бути
впроваджені кількісні заходи, спрямовані на забезпечення гарної якості». Крім
того, у пар. (27) преамбули чітко визначено: «Кінцевою метою цієї Директиви є
остаточне усунення небезпечних речовин, боротьба із забрудненням якими
вимагає першочергових заходів, … ». Отже, головним спрямуванням ВРД є
охорона вод та забезпечення їх доброї якості, зокрема, боротьба з
надходженням забруднюючих речовин (далі ЗР). У той же час юридичне
визначення поняття «якості води» у ВРД відсутнє. З визначень у ст. 2 ВРД
можна бачити, що її головним спрямуванням є «стан води», зокрема, хімічний
та екологічний, різним аспектам якого присвячено 11 визначень з 41.
Натомість, матеріальними виразниками «якості води» у ВРД слугують поняття
«забруднення», «речовина» та «забруднююча речовина» (4 визначення). Така
заміна дозволяє диференціювати ЗР за їх походженням, поведінкою у водному
середовищі, властивостями, впливом на біоту та людину. Нормативна
регулююча дія ВРД спрямована на боротьбу з надходженням ЗР у воду, тоді як
у ВКУ цей вплив зосереджено на зворотній воді, яка є лише носієм ЗР. Отже,
головна мета ВРД є більш науково коректною та предметно визначеною ніж у
ВКУ. Зазначена розбіжність ускладнює, а у деяких аспектах й унеможливлює
апроксимацію

українського

водного

законодавства

до

європейського.

Принципові відмінності виявляються вже на рівні базових юридичних понять
та визначень. Через існування двох різних перекладів ВРД та їх неузгодженість
з українською науковою термінологією посилання надаються за джерелом [27].
Важливі концептуальні відмінності європейського та українського
водного законодавства створюються різницею у наукових підходах. За
визначеннями ст. 1 ВКУ (у редакціях після 2000 р.): «забруднення вод –
надходження до водних об’єктів забруднюючих речовин», «забруднююча
речовина – речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті
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господарської діяльності людини». У цих визначеннях забруднення та ЗР є
характеристиками лише водних об’єктів. Слід зазначити, що в оригінальній
редакції

ВКУ

від

1995

р.

використовувалися

наступні

визначення:

«забруднення вод – несприятливі зміни складу і властивостей води водного
об'єкта в результаті надходження до нього забруднюючих речовин»,
«забруднююча речовина – речовина, що спричиняє погіршення якості води»,
«якість води – характеристика складу і властивостей води, яка визначає її
придатність для конкретних цілей використання». На відміну від сучасного у
першому з оригінальних визначень йшлося про водні об’єкти, а у двох інших –
про воду взагалі, у т.ч. про воду водних об’єктів та воду зворотну.
1.1.4 Еколого-правовий аналіз понять
У сучасному визначенні забруднення слово «привноситься» є ключовим і
надає йому релятивний характер, що слід вважати науково помилковим. За
Великим тлумачним словником [28] це слово має значення «ПРИВНО́СИТИ,
о́шу, о́сиш, недок.. ПРИВНЕСТИ́, су́, се́ш; мин. ч. привні́с, несла́, ло́; док.,
перех. Вносити в що-небудь щось додаткове або стороннє». Щодо скидання ЗР
у водний об’єкт привнесення має два аспекти: номінаційний та кількісний. У
першому – вважається, що при скиданні до матриці складу приймаючої води
додаються нові речовини. У кількісному аспекті «привнесення» означає, що
маса або концентрація деяких речовин у приймаючій воді збільшується
внаслідок скидання. Можливі також обидва випадки, тобто сучасне водне
законодавство України визнає як забруднюючу лише таку речовину, яка
з'являється або кількість якої збільшується у воді водного об’єкта внаслідок
діяльності людини. Отже, йдеться про позитивні прирощення значень масових
показників речовин у воді водного об’єкта, вважаючи значення відповідних
показників не існуючих речовин нульовими в умовах відсутності впливу
скидання. Така релятивність викликає негативні юридичні наслідки у
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правозастосовній діяльності. Недоліком оригінального визначення 1995 р. є
його опосередкований характер і транзитивне пов’язування забруднення з
конкретними цілями використання води через поняття її якості.
Наведені визначення чинили та продовжують чинити визначальний
вплив, зокрема, на державне управління і контроль у галузі використання і
охорони вод та відтворення водних ресурсів, на державний облік вод, на
нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних
ресурсів. Так ст. 25 ВКУ передбачено систематизацію «даних про … скидання
зворотних вод та забруднюючих речовин». Ця вимога частково реалізується у
п. 5.13 Порядку [4], де зазначено: «Якщо забір та скид зворотних (стічних) вод
здійснюється у межах одного й того самого району основного річкового
басейну, то кількість забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах
визначається з відрахуванням кількості відповідних забруднюючих речовин у
воді, що була забрана» [виділено науковим керівником]. У ст. 38 ВКУ
визначено, що порядок розробки нормативів гранично допустимого скидання та
перелік забруднюючих речовин, що нормуються, встановлюються Кабінетом
Міністрів України, а у «Переліку забруднюючих речовин, скидання яких у
водні об’єкти нормується» (далі Перелік), наведеному в акті [3], приписується:
«Також обов’язково нормуються додаткові забруднюючі речовини …,
концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною
водою» [виділено автором]. У цих двох вимогах, всупереч визначенню ВКУ,
поняття ЗР перенесено на зворотні води і робляться спроби задовольнити таке
визначення в частині привнесення.
Натомість,

при

здійсненні

екологічного

оподаткування

скидів

забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти за ст. 245 Податкового
кодексу України (далі ПКУ) [29], обсяги та види забруднюючих речовин, які
скидаються безпосередньо у водні об’єкти визначаються за ст. 242 ПКУ, а у
поясненні 9 Розрахунку з Додатку 2 до «Податкової декларації екологічного
податку» [30] щодо обсягу скидів встановлено «Зазначається фактичний обсяг
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скидів в тоннах». Отже, справжнім обліковим об’єктом екологічного
оподаткування є абсолютні маси скинутих речовин, а не ЗР.
Треба зазначити, що європейські юридичні поняття не збігаються з
визначеннями

міжнародних

нормативно-технічних

документів.

Так

за

стандартом ISO 6107-2:1997 [31, терм. 5.3] визначення «забруднювання
(pollution) – Погіршення придатності води для використовування з певною
метою» є подібним до визначення якості вод у ст. 1 ВКУ. Така розбіжність у
поняттях може створити серйозні перешкоди судово-експертній діяльності за
видом «Судова інженерно-екологічна експертиза».
Таким чином, слід констатувати, що поняття ЗР є глибоко закоріненим у
господарський та управлінський механізми, в економічне регулювання
раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Це
поняття чинить значний вплив на зазначені сфери, але у деяких важливих
випадках застосовується за його інтуїтивним розумінням, а не законодавчим
визначенням.
Відповідні визначення у ВРД є принципово відмінними від ВКУ: за ст.
2(31) ВРД «"Забруднювач" означає будь-яку речовину, яка може викликати
забруднення, зокрема, речовини, перелічені у Додатку VIII»; а за ст. 2(33)
«"Забруднення" означає пряме чи непряме введення, в результаті діяльності
людини, речовин чи тепла у повітря, воду чи землю, які можуть бути
небезпечними для здоров’я людей або для якості водних екосистем або
наземних екосистем, що безпосередньо залежать від водних екосистем, яке
призводить до пошкодження матеріальної власності або до припинення чи
погіршення

функціонування

комунальних

служб

або

інших

законних

користувачів довкілля». У тексті ВРД здійснюється юридичний поділ речовин
(забруднювачів або ЗР), виходячи з їх властивостей, цільових завдань та потреб
законодавчого регулювання, на такі категорії: 1) речовини, наведені у Додатку
VIII ВРД, який містить перелік-показчик основних забруднювачів за груповими
описами; 2) небезпечні речовини, за визначенням у ст. 2(29); 3) речовини,
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боротьба із забрудненням якими потребує першочергових заходів (або
пріоритетні речовини), за визначенням у ст. 2(30) та переліком у Додатку Х
ВРД; 4) особливі (або специфічні) (special) забруднювачі, що визначаються у
Додатку V серед показників стану вод як «Забруднення усіма речовинами,
боротьба із забрудненням якими вимагає першочергових заходів, виявленими
як такі, що викидаються у масив води. Забруднення іншими речовинами,
виявленими як такі, що у значних кількостях викидаються у масив води». У
свою чергу особливі забруднювачі поділяються за своїм походженням на
синтетичні та несинтетичні. Отже, у ВРД визначальною ознакою ЗР, що
скидаються, є можливість її небезпечного впливу, у першу чергу на екосистеми.
Кількісно

невизначеною

залишається

ознака

«значної

кількості»

для

специфічних забруднювачів, що характеризують стан вод.
1.1.5

Вплив поняття

«забруднююча речовина»

на водоохоронну

діяльність
Особливої уваги вимагає аналіз впливу поняття ЗР на водоохоронну
діяльність в частині обмеження надходження ЗР водні об’єкти. На відміну від
ВРД у тексті ВКУ спектр поділу ЗР майже відсутній, а про властивості окремих
видів ЗР та специфічні регуляторні вимоги до них зазначено у недостатньому
для ефективного регулювання законодавчому обсязі, згадуються, зокрема, лише
біогенні, радіоактивні, токсичні та нафтові ЗР.
Головним напрямом використання поняття ЗР у водних законодавствах
ЄС та України є ЕП інститут ЯВР, особливо його інструментальна частина, за
допомогою якої регулюється безпосередній вплив на стан води: підінститут
РСЗР. Головні складові європейського РСЗР визначено у ст. 10 ВРД щодо
«комбінованого підходу до точкових і просторово-розподілених джерел» та у
ст. 4 Директиви 2008/105/ЄС [32] щодо «зон змішування». На відміну від
європейського в українському водному законодавстві підінститут РСЗР є

31

значно менш розвиненим щодо диференціації ЗР та за інструментами
регулювання їх скидання.
Переважна більшість ЗР надходять у масиви вод внаслідок скидання, яке
законодавчо регулюється нормативами ГДВ у ВРД та нормативами ГДС у ВКУ.
Сучасна українська диференціація ЗР для регулювання їх скидання виконана у
підзаконному акті [3], де міститься «Порядок розроблення нормативів гранично
допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти» (далі Порядок)
та Перелік. Порядок поділяє ЗР на ті, «скидання яких … нормується в усіх
випадках», та на «додаткові». У Переліку наведено дев’ять ЗР (груп ЗР)
«скидання яких у водні об’єкти нормується», але не згадується про випадки їх
скидання, що порушує законодавчій зв’язок з Порядком. Також у Переліку
міститься загальний опис додаткових ЗР, до яких належать: «речовини,
визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами
екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних
об’єктів), концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із
забраною водою». Такий бінарний поділ на основні та додаткові ЗР принципово
відрізняється від концепції ВРД. Зокрема, ті ЗР, що за Переліком нормуються в
усіх випадках, насправді

належать до найбільш поширених (за еколого-

хімічним значенням) у складі зворотної води і найменш небезпечних ЗР (або їх
груп). Тоді як ЗР, що можуть становити реальну загрозу екологічній безпеці, за
визначеннями у ст. 1 та ст. 36 ВКУ регулюються вимогами до «конкретних
цілей використання» води (відповідні місця водокористування у ВРД мають
назву «зон, що перебувають під охороною»). Отже, у ВКУ екологічна безпека
розуміється як безпека для окремих видів господарської діяльності.
Визначення нормативів ГДС ЗР, встановлене у Порядку, відбувається за
не деталізованою та довільною процедурою, реалізацію якої покладено на
розпорошене коло невизначених, централізовано некерованих та методично
неконтрольованих суб’єктів – розробників ГДС. Крім того, необхідність
нормування додаткових ЗР визначається не за абсолютними концентраціями у
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приймаючий воді, а за розглянутим вище екологічно сумнівним принципом
відносного збільшення (прирощення) їх концентрації у зворотні воді. На
відміну від цього, у водному та у загальному екологічному законодавстві ЄС
головну роль відіграє списковий принцип регулювання ЗР, які надходять у
воду.
1.1.6 Висновки щодо імплементації базових європейських екологічних
понять «забруднення», «забруднюючи речовини», «якість води»
Проведеним аналізом виявлено принципові відмінності між базовими
поняттями

водних

законодавств

ЄС

та

України

щодо

забруднення,

забруднюючих речовин, якості вод та її регулювання, причиною яких є різна
цільова спрямованість цих законодавств: водоохоронна та господарська
відповідно. Цими поняттями створюється ядро ЕП інституту ЯВР. Наслідки
таких відмінностей негативно позначаються на законодавчому регулюванні
деяких напрямів охорони вод, обумовлюють розбіжності у здійсненні
української та європейської водоохоронної політики. Найбільший негативний
вплив чиниться на регулювання скидання ЗР. За результатами аналітичного
порівняння виявлені глибокі розбіжності означають, що парадигма української
охорони вод вимагає зміни з господарської на екологічну, а екологізацію
українського водного законодавства слід починати з першочергової рецепції
зазначених базових понять. Розбіжності у досліджених поняттях ускладнюють
імплементацію

європейського

законодавства,

а

їх

подолання

вимагає

європейської диференціації ЗР за їх небезпекою та за черговістю боротьби з
ними, запровадження в українському водному законодавстві європейського
спискового механізму поділу ЗР за їх небезпекою, черговістю боротьби з ними
та регулювання їх скидання. Отримані результати можуть застосовуватися для
розроблення

законопроектних

та

нормопроектних

пропозицій

при

імплементації європейського регулювання скидання ЗР. Альтернативою
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глибокої екологізації ВКУ шляхом рецепції досліджених понять слід вважати
розроблення та прийняття спеціального Закону України «Про охорону вод».
1.2 Проблеми імплементації європейських стандартів якості довкілля
(СЯД) у водне законодавство України
У дослідженні попереднього року щодо ЗЗ було визначено наступне.
1. У законодавчих джерелах та керівних технічних документах ЄС
ставлення до ЗЗ, вимоги до них та їх особливості визначаються відповідними
поняттями як до техногенно-природного об’єкта.
2. Існують юридичні підстави для використання ЗЗ як природного
регулятора скидання пріоритетних ЗР з точкових джерел у поверхневі
водні об'єкти. У цьому випадку регулюючи властивості та регулююча
спроможність (потенціал регулювання) ЗЗ визначаються можливим
розбавленням концентрації певної пріоритетної ЗР, що міститься у
зворотній води, до рівня ЕСЯ на ділянці водного об'єкту, прилеглій до точки
(пункту)

скидання

ЗР,

тобто

гідрохімічними

та

гідравлічними

характеристиками водного об'єкта.
3. Головна ціль та властивості ЗЗ полягають у такому:
– введення ЗЗ у практику водоохоронної діяльності спрямоване на
створення ефективного регулюючого інструменту, який забезпечує «м’який»
перехід від концентрації пріоритетної ЗР у скиді (у трубі) до вимог хімічних та
екологічних нормативів якості води у масиві приймаючої води;
– для кожної пріоритетної ЗР, яка надходить з певного скиду у масив
води, розглядається, досліджується і встановлюється одна ЗЗ;
– вплив ЗЗ не повинен поширюватися на охоронні та/або вразливі області
(ділянки) масивів вод;
– за межею поширення ЗЗ не мають перевищуватися ЕСЯ, зокрема,
встановлені

у

вигляді

середньорічних

та

максимально

допустимих
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концентрацій речовин, та не має чинитися шкідливий вплив на види-мішені
(рецептори);
– поширення ЗЗ має визначатися у трьох просторових вимірах;
– важливою вимогою до ЗЗ є недопущення просторового та часового
переривання нею екологічної цілісності (екосистемної єдності) масиву вод
щодо його біоти (зокрема, має зберігатися безперервність шляхів мігруючих
видів тощо);
– визначення ЗЗ вимагає комплексного дослідницького (багатоетапного)
підходу, який ґрунтується на натурних даних, на розрахунках і моделюванні
різних сценаріїв впливу на таку зону, на її поширення та динаміку;
– при необхідності має передбачатися дослідження впливу різних ЗЗ одна
на одну, а також регулювання такого впливу;
– ЗЗ для скидів пріоритетних ЗР створюються та вводяться на підставі
переліку, визначеного компетентним органом.
Конкретною ціллю ЗЗ є дотримання ЕНЯ (або СЯД). Тому у подальшому
тексті даного підрозділу досліджено перші кроки співробітництва України та
ЄС з імплементації в українське водне законодавство базових еколого-правових
категорій та визначень законодавства ЄС, а саме: СЯД (або ЕНЯ) для
поверхневої води. Виявлено принципові відмінності у відповідних поняттях,
причиною яких є різне спрямування законодавств ЄС та України: водоохоронне
та господарське відповідно. Розглянуто еколого-правові наслідки відмінностей.
Зроблено висновок, що усунення невідповідностей слід починати з рецепції
базового європейського поняття СЯД.
1.2.1 Необхідність імплементації європейського екологічного поняття
СЯД у водне законодавство України
До важливих наукових проблем, які підлягають вирішенню на шляху
співробітництва України та ЄС у галузі охорони навколишнього середовища
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належить імплементація в українське екологічне законодавство ключових
еколого-правових категорій та понять законодавства ЄС. Одним з найбільш
поширених таких понять є «стандарт якості довкілля» (далі СЯД) та пов’язані з
ним,

що

містяться

у

загальних

екологічних

та

секторальних

актах

законодавства ЄС. (Іноді для СЯД використовується альтернативний переклад
«екологічний стандарт якості», далі ЕСЯ). Це засадниче поняття щодо
природного

середовища

та

його

складових

не

визначається

у

загальноекологічному ЗУПОНПС. У ст. 33 цього джерела близьким до СЯД,
але принципово відмінним від нього, є поняття «екологічні нормативи». У той
же час, як згадувалося вище, за ст. 361 Угоди [12] «збереження, захист,
поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища» визначено
першою складовою мети співробітництва України та ЄС. Співробітництво
серед іншого здійснюється у сферах якість води та управління водними
ресурсами. Додатком ХХХ [13] до Угоди за напрямом «Якість води та
управління

водними

ресурсами,

включаючи

морське

середовище»

передбачається поступове наближення до головного документа європейської
водної політики: ВРД [27]. Беручи до уваги спрямування та мету ВРД,
викладені у пар. 19 її преамбули, слід визнати, що науково коректне поняття
якості довкілля стосовно води у водних об’єктах, перш за все у поверхневій
воді (за визначенням ст. 1(1) ВРД), належать до базових еколого-правових
понять. Таке поняття відкриває шлях, зокрема, для чітких юридичних критеріїв
визначення «доброї» або «поганою» якості води. Але перші вітчизняні плани та
кроки наближення до законодавства ЄС у водному секторі почалися не з
гармонізації базових понять (категорій, термінів) (у сенсі, зазначеному у статті
авторів Муравйов В., Мушак Н. [14]), а одразу перейшли на рівень ІУВРБП,
зміст та стан впровадження якого викладено автором у матеріалах симпозіуму
[15].
Відсутність у водному законодавстві України гармонізованого з
європейським визначення СЯД (або ЕСЯ) залишає поточну діяльність з
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державного моніторингу хімічного стану поверхневих вод без чітких та
закріплених у законі критеріїв оцінювання, а також стримує розроблення
інструментів законодавчого регулювання скидання хімічних речовин у водні
об’єкти. Подальше ігнорування принципових відмінностей у понятійних
засадах негативно впливає на ефективність здійснення державної політики
України у сфері охорони вод, на її наближення до вимог ЄС.
Відмінності у базових поняттях водних законодавств ЄС та України щодо
стандартів якості довкілля для водного середовища перешкоджають ефективній
імплементації європейських вимог, обумовлюють розбіжності у здійсненні
української та європейської водоохоронної політики. До конкретних завдань
дослідження

відмінностей

належить

аналітичне

порівняння

понять,

застосованих в українських законах та підзаконних актах, з тими, що містяться
у директивах ЄС.
1.2.2 Аналіз останніх досліджень і публікацій, цілі та завдання
імплементації європейського екологічного поняття «стандарт якості довкілля»
або «екологічний норматив якості води»
У

відомому

навколишнього

навчальному

середовища

[33,

посібнику
с.

88-89]

з

європейського

зазначено,

що

права

головними

інструментами дій за принципом “забруднювач платить”, доступних державним
органам влади задля уникнення забруднення, є стандарти та штрафи. У тому же
джерелі інструмент СЯД поставлено на перше місце у європейській загальній
системі стандартів та визначено, що СЯД мають обов’язкову юридичну силу і
встановлюють допустимі рівні забруднення, які не можна перевищувати [33, c.
88]. Стосовно водних Директив ЄС у колективній праці групи фахівців
центральних органів державного управління, наукових установ, вищих
навчальних заклади України та проектів технічної допомоги ЄС [34], зазначено
про необхідність максимально точного перекладу термінів та визначень. Також
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наголошено, що «знання, розуміння та коректне вживання термінології
Директив ЄС має забезпечити більш ефективну імплементацію» їх положень
[34, c. 32].
Про поняття СЯД для водного середовища у монографії європейських
вчених Inglezakis, V. J., Poulopoulos, S. G. [35, р. 137–212] зазначено:
«Екологічний стандарт якості (ЕСЯ) – це концепція, для якої в законодавчих
системах у всьому світі немає єдиного визначення. Термін EСЯ в основному
застосовується в Європі, тоді як у США та Канаді використовуються відповідно
критерії якості навколишньої води та Керівництво з якості води <...> . У будьякому

випадку, коли

встановлено законодавством, ЕСЯ є юридично

обов’язковими обмеженнями і стосуються концентрації окремих речовин»
[тут і далі переклад наукового керівника]. З наведеного випливає необхідність
надання чіткого правового визначення поняттю ЕСЯ при його використанні у
законодавстві окремої держави або союзу.
Щодо принципових розбіжностей між здавалося б мовно близькими
термінами «екологічні нормативи» у ст. 33 ЗУПОНПС в частині «нормативів
гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому
природному середовищі» (далі ГДК) та СЯД у ст. 2(35) ВРД слід зазначити
наступне. Класичне вітчизняне розуміння зазначених понять ЗУПОНПС
викладено у підручнику [16, р. VIII, § 3]. Але у визначенні ст. 1 та ст. 36 ВКУ
[11] поняття ГДК є суто господарським, а не екологічним, і пов’язується з
«конкретними цілями водокористування». Юридичне визначення СЯД, яке
застосовується в європейській охороні вод, надано у ст. 35 ВРД: «"Стандарт
якості довкілля" означає концентрацію окремого забруднювача або групи
забруднювачів у воді, осадах чи біоті, що мають бути не перевищеними з
метою охорони здоров’я людей і довкілля». На відміну від цього у ВКУ не
йдеться про інші крім вода у місцях здійснення водокористування складові
водного середовища, а також не зазначається про екологічне спрямування мети
ГДК.

Міжнародними

організаціями

неодноразово

наголошувалося

про
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принципові розбіжності між ГДК в українському водному законодавстві та
європейськими СЯД, про неможливість порівняння результатів їх використання
[36, р. 39–40; 37, с. 13–14, 19–21, 23, 36, 42–43].
Найбільш близькими до тематики даної статті є дослідження вчених
харківської школи екологічного права Черкашиної М. К. та Виставної Ю. Ю.
[38, 20, 21]. У статті [38] привертається увага до різної спрямованості головних
законодавчих

актів

українського

та

європейського

водних

секторів:

водоресурсової за ВКУ та екологічної у ВРД. У статті [20] на підставі
порівняльного аналізу підтверджено зазначену вище розбіжність головних актів
українського та європейського водного права та зроблено висновок, що
інтеграція повинна починатися з головних понять, а саме «забруднення»,
«забруднююча речовина» та «якість довкілля». Ті самі автори у сучасній статті
із співавтором M. R. Van der Valkd [22] дійшли головного висновку, що
термінологічні

відмінності

законодавство

ЄС

та

«є

важливим

практичної

бар’єром

імплементації

для

водних

інтеграції

у

законів»,

та

рекомендують «зробити істотні кроки щоб сформувати основну термінологію
водних законів у відповідності до законодавства ЄС та національних
особливостей». Слід зауважити, що згадані розбіжності скоріше належать не до
термінологічних до еколого-концептуальних категорій.
1.2.3 Еколого-правовий аналіз понять Водної рамкової директиви ЄС та
Водного кодексу України
Норми українського водного законодавства щодо забруднення та якості
вод утворюють еколого-правовий (далі ЕП) інститут якості вод та її
регулювання (далі ЯВР), до складу якого входять підінститути якості вод (далі
ЯВ) та регулювання скидання забруднюючих речовин РСЗР. ЕП ЯРВ вперше
виокремлено науковим керівником даної НДР як об’єкт для дослідження у
монографії [23]. Центральним ядро подібних європейських інституційних
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угруповань є ВРД. З відмінностей у цільовій спрямованості ВКУ та ВРД
випливає, що головною перепоною імплементації європейського ЕП ЯВР є
концептуальні розбіжності цих актів. Відмінності у юридичних поняттях
обумовлюють

дивергентний

характер

європейської

та

української

водоохоронної діяльності, правозастосовної практики у цій сфері. ВКУ, який
існує з 1995 р. (як змінений наступник кодексу колишньої УРСР), спрямовано,
у першу чергу, на відносини у галузі господарського поводження з водними
ресурсами. При цьому екологічні аспекти залишаються другорядними.
Як вже зазначалося вище, з визначення у ст. 1 ВКУ «якість води –
характеристика складу і властивостей води, яка визначає її придатність для
конкретних цілей використання» випливає, що метою правового регулювання
ВКУ у сфері якості води є водокористування. На відміну від ВКУ, позиція ВРД
у ставленні до води висловлена у пар. (1) її преамбули. Далі у пар. (19)
преамбули

зазначено:

«Ця

Директива

спрямована

на

підтримання

і

вдосконалення водного середовища у Співтоваристві. Ця мета безпосередньо
стосується якості відповідних вод. Контроль кількості є додатковою складовою
у забезпеченні гарної якості води, і тому має бути впроваджені кількісні заходи,
спрямовані на забезпечення гарної якості». Крім того, у пар. (27) ВРД чітко
визначено: «Кінцевою метою цієї Директиви є остаточне усунення небезпечних
речовин, боротьба із забрудненням якими вимагає першочергових заходів, … ».
Отже, головним спрямуванням ВРД є охорона вод та забезпечення їх доброї
якості, зокрема, боротьба з надходженням забруднюючих речовин (далі ЗР). У
той же час юридичне визначення поняття «якості води» у ВРД відсутнє. З
визначень у ст. 2 ВРД можна бачити, що її головним об’єктом є «стан води»,
зокрема, хімічний та екологічний, різним аспектам якого присвячено 11
визначень

з

водоохоронною
унеможливлює

41.

Зазначена

спрямованістю
апроксимацію

розбіжність
ускладнює,
українського

між
а

водогосподарською
у

деяких

водного

аспектах

законодавства

та
й
до

європейського. Принципові відмінності виявляються вже на рівні базових
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юридичних понять та визначень. Через існування двох різних перекладів ВРД
та їх неузгодженість з українською науковою термінологією посилання
надаються за джерелом [27].
Вимоги до СЯД встановлюються у ДСЯД [32]. СЯД як цілісні
інформативні показники характеризуються трьома компонентами: номінацією,
розмірністю величини та її просторово-часовою прив’язкою, значенням
(величиною). СЯД визначають обмеження концентрації пріоритетних речовин
(за переліком у ВРД, Додаток X) у воді (водній товщі), донних осадах або біоті,
тобто порогові значення, які не повинні перевищуватися для дотримання
доброго хімічного стану масиву води. Станом на зараз визначено 45
пріоритетних (серед яких є небезпечні) та інших речовин. Встановлено 2 види
СЯД: 1) поріг середньої концентрації відповідної речовини, обчисленої за
результатами вимірювань протягом 1 року, який забезпечує захист від
тривалого впливу; 2) максимально допустима концентрація відповідної
речовини для будь-якого одиничного вимірювання, що забезпечує захист від
короткочасного впливу, тобто від піків забруднення. СЯД є різними для:
внутрішніх поверхневих вод (річок та озер); інших поверхневих вод
(перехідних, прибережних та територіальних). Країни ЄС повинні забезпечити
дотримання СЯД, а також вживати заходів щоб концентрації речовин, які
мають тенденцію до накопичення в осаді та/або біоти, суттєво не зростали. Ст.
4 ДСЯД надає можливість призначати поблизу точок скиду речовин зони
змішування, всередині яких СЯД можуть перевищуватися лише за умови, що
решта масиву поверхневих вод відповідає цим СЯД. Такі зони повинні чітко
визначатися у планах управління річкових басейнів. За ВРД (Додаток V, р.
1.2.6) СЯД також встановлюються для специфічних забруднюючих речовин
(ЗР), які «скидаються у значній кількості». Отже, СЯД є критеріями хімічного
стану, а також ключовими інструментами для оцінки та класифікації
екологічного стану і через це можуть впливати на загальну класифікацію
масивів вод. Крім того, СЯД використовуються для видачі дозволів на скидання
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речовин, в яких встановлюються обмеження хімічні викидів для запобігання
перевищень СЯД у приймаючому масиві води.
Поняття «хімічний стан» у ст. 2 ВРД окремо не визначається. Воно
входить як складова частина визначень «Добрий стан поверхневої води»,
«Добрий стан ґрунтової води», «Добрий хімічний стан поверхневої води»,
«Добрий хімічний стан ґрунтової води», які стосовно поняття «хімічний стан»,
які є рекурсивними. Відповідні охоплюючи поняття, наприклад, «Стан
поверхневої води», не надають змістовного розуміння хімічного стану. Слід
зазначити, що використане у ВРД, р. 1.2.6 Додаток V, та змістовно близьке до
СЯД поняття «хімічний стандарт якості» також є законодавчо невизначеним,
але пояснюється у технічному керівництві [39].
У ВКУ, який за Законом України від 4 жовтня 2016 року № 1641-VIII
зазнав істотних змін у зв’язку з впровадженням ІУВРБП, у ст. 1 містяться
тематично близькі визначення: «екологічний стан масиву поверхневих вод –
інтегрований показник якості масиву поверхневих вод, що визначається за
біологічними,

гідроморфологічними,

хімічними

та

фізико-хімічними

показниками», «хімічний стан масиву поверхневих вод – показник якості
масиву

поверхневих

вод,

який

визначається

за

окремими

групами

забруднюючих речовин». У ст. 211 ВКУ встановлено: «Хімічний стан масиву
поверхневих вод визначається за окремими групами забруднюючих речовин і
на основі екологічного нормативу якості води класифікується як "добрий" або
"недосягнення доброго"». У тій же статті кодексу по суті зазначено, що
«Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масиву
поверхневих вод <…>» (далі Перелік ХС) належить до підзаконних актів
центрального органу виконавчої влади. Нарешті, у ст. 37 ВКУ встановлено:
«Для оцінки екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод <…>
встановлюється екологічний норматив якості води масивів поверхневих <…>
вод, що містить науково обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих
речовин та показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні,
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радіаційні)». Розроблення та затвердження зазначеного екологічного нормативу
якості води (далі ЕНЯВ) також покладено на центральний орган виконавчої
влади, але наразі такий ЕНЯВ відсутній. Отже, інформаційною базою для
визначення хімічного стану масиву поверхневих вод слугує Перелік ХС, а
інструментальним засобом класифікації є відсутній на даний час ЕНЯВ.
Враховуючи особливості перекладу терміну «standard», ЕНЯВ міг би (при
законодавчий вказівці!) номінаційно розглядатися як ЕСЯ для ВОДИ, що
начебто створює зв’язок між цими поняттями ВКУ та ВРД. Але оригінал ВРД і
її переклад [27] не свідчать про можливість такого ототожнення, отже, саме
«якість довкілля», а не «якість води», є об’єктом стандартизації у ВРД. Крім
того, екологічний зміст поняття СЯД (ЕСЯ) підтверджується оригінальним
текстом ДСЯД [32] і її українським перекладом, який було виконано
Міністерством юстиції України та викладено на його старому сайті (наразі
доступ до цього перекладу відсутній). Тож слід визнати, що поняття ЕНЯВ в
українському водному законодавстві не збігається з поняттям СЯД у
законодавстві ЄС.
Принциповим недоліком чинного Переліку, встановленого у [8], є його
невідповідність європейському водному законодавству через відсутність
законодавчої категоризації речовин за їх властивостями, небезпекою для
довкілля та черговістю боротьби з ними. Зокрема, у Переліку відсутня
збиральна назва (або групова екологічна ознака) для найбільш небезпечних
речовин, тоді як у ВРД та в інших законодавчих джерелах ЄС використовується
назва «пріоритетні речовини». Це саме ті речовини, на боротьбу із вмістом яких
у воді спрямована ВРД. Відмова від зазначеної категоризації суперечить
вимогам ст. 16(1) ВРД і робить ЕП інститут ЯВР безцільним. У цьому же
Переліку наводяться також деякі специфічні речовини, а крім назв речовин (їх
груп) містяться назви показників складу та властивостей води, які взагалі до
хімічних речовин не належать. Отже зміст Переліку є еклектичним поєднанням
Додатку Х та фрагментів Додатку VIII з ВРД.
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Важливість поняття ЕНЯВ вимагає чіткого визначення його екологоправового змісту в українському водному законодавстві та порівняння з
поняттям

СЯД

правозастосовний

у

європейському
діяльності

законодавстві.

вважається,

що

Наразі
ЕНЯВ

у
є

практичній
формальним

відповідником СЯД. Але, виходячи з визначення ЕНЯВ у ст. 37 ВКУ цей
норматив

слід

розуміти

як

єдиний

фіксований

спосіб

перетворення

концентрацій ЗР та показників якості води (загальнофізичних, біологічних,
хімічних, радіаційних) у характеристику якості. Вирішення головного питання
щодо визначення та конкретизації зазначеного способу покладено на
відповідний орган державної влади. Отже, з наукової точки зору ЕНЯВ слід
розглядати як алгоритмізоване логіко-математичне однозначне перетворення
множини аргументів: концентрацій ЗР та значень показників якості води, на
градуальне або категорійне значення якості. Порівняння такого розуміння
ЕНЯВ з визначенням СЯД у ст. 2(35) ВРД свідчить про суттєві відмінності цих
понять: СЯД – «це концентрація окремої речовини-забрудника або групи
речовин у воді, осаді або біоті, яку не можна перевищувати, для того щоб
захистити здоров’я людини та довкілля», тобто СЯД утворюють певну
множину, що відповідає множині ЗР або групи речовин. Алгоритм
перетворення викладено у європейському технічному керівництві [39]. Тобто
СЯД визначаються (скалярно) для окремої ЗР або групи речовин у воді, осаді
або біоті (для скалярного аргументу), у кожній точці масиву, тоді як ЕНЯВ
визначається для масивів води в цілому за множиною ЗР та показників якості
лише води. СЯД використовуються для «регулювання забруднення у його
джерелі» (за пар. 40 преамбули та ст. 10 ВРД), тоді як ЕНЯ має двоцільове
призначення: для класифікації екологічного стану та хімічного стану масиву
поверхневих вод (ст. 211 ВКУ), «для оцінки екологічного та хімічного станів
масиву поверхневих вод <…> та визначення комплексу водоохоронних
заходів» (ст. 37 ВКУ), тобто для оцінки і для регулювання. Отже, СЯД та ЕНЯВ
не збігаються ані за призначенням, ані за формою та способом виразу.
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Викладене означає, що після першого етапу наближення ВКУ до ВРД
слід констатувати наявність істотних розбіжностей між відповідними ЕП
інститутами ЯВР. Після цього виникає питання про можливість уникнути
включення до змін у ВКУ європейського поняття СЯД. У керівництві [39, р.
16–18] зазначено, що СЯД поєднує у процедурі свого визначення (і тим самим
скаляризує аргумент) стандарти якості (далі СЯ) для окремих видів чутливих
об’єктів (рецепторів) у групах ризику (люди, біота в осадах, пелагічна біота,
вищі хижаки (птахи, ссавці)) для складових довкілля: води, осадів, біоти.
Подібної можливості для ЕНЯВ в українському законодавстві не передбачено.
Слід зазначити, що у Методиці [5, р. V] для визначення хімічного стану масиву
поверхневих вод використовуються екологічні нормативи якості (далі ЕНЯ), які
за номінацією, розмірністю величин, їх просторово-часовою прив’язкою та
значенням збігаються з Додатком І ДСЯД. При цьому ніяких визначень та
посилань на ВКУ не робиться. За правовою позицією ВРД сферою застосування
таких невизначених ЕНЯ є лише множина речовин з Додатку Х ВРД.
З наведеного випливає, що відсутність поняття СЯД у концептуальному
ядрі ВКУ викривляє чітку екологічну та водоохоронну спрямованість
імплементації, якої слід дотримуватися з перших кроків наближення до
європейського водного законодавства. Така відсутність унеможливлює прозоре
законодавчо

обґрунтоване

порівняння

дій

та

результатів

української

водоохоронної політики з європейською.
1.2.4 Висновки щодо імплементації європейських понять стандартів
якості довкілля (СЯД) у водне законодавство України
На підставі викладеного у цьому підрозділі дослідження можна зробити
наступні висновки та визначити напрями подальшої діяльності з імплементації.
Виявлено існування принципових відмінностей між базовими поняттями
водних законодавств ЄС та України щодо стандартів якості води, причиною
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яких є різне цільове спрямовання цих законодавств: водоохоронне та
господарське відповідно. Поняття СЯД входить в ядро ЕП інституту ЯВР.
Українське ставлення до поняття СЯД і відсутність його імплементації в
українське

водне

інструментальну

законодавство

єдність

ВРД,

руйнує
створює

концептуальну,
плутанину

в

логічну

та

апроксимованій

українській версії, надмірно ускладнює відповідний комплекс підзаконних
актів. Виявлені за результатами аналітичного порівняння глибокі розбіжності
означають, що парадигма української охорони вод вимагає зміни з
господарської

на

екологічну,

а

екологізацію

українського

водного

законодавства слід починати з першочергової рецепції базових понять, до
складу яких входить СЯД. Виконавець даної НДР вважає, що отримані
результати можуть застосовуватися для розроблення законопроектних та
нормопроектних

пропозицій

при

імплементації

європейської

системи

оцінювання стану води та регулювання скидання ЗР. Альтернативою глибокої
зміни ВКУ шляхом рецепції поняття СЯД та пов’язаних з ним слід вважати
розроблення та прийняття спеціального Закону України «Про охорону вод».
1.3 Особливості європейських та українських критеріїв хімічної якості
вод
У даному підрозділі продовжується більш детальний розгляд екологоправових особливостей СЯД як критеріїв хімічної якості вод.
Перші

кроки

імплементації

Україною

базових

еколого-правових

категорій та визначень законодавства ЄС здійснюються у сфері «якість води та
управління водними ресурсами». Ця діяльність почалася не з гармонізації
засадничих понять, до яких належать «забруднення», «забруднювальні
речовини», «якість води», як слід було би для збереження концептуальної
єдності, а одразу перейшла на рівень еколого-правового ІУВРБП. Такий
стрибковий перехід ігнорує принципові відмінності у поняттєвих засадах,
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зокрема, щодо критеріїв якості води, стандартів якості довкілля (СЯД), та
пов’язаних з ними поняттях. Неузгодженість викликає дивергентний розвиток
державної політики у сфері охорони вод відносно європейських вимог.
Подолання змістовних відмінностей згаданих понять є однією з головних
наукових проблем апроксимації ВКУ та підзаконних актів до вимог ВРД.
Дослідження за даним підрозділом звіту про НДР виходить з того, що норми
стосовно якості вод та засобів її регулювання утворюють в обох законодавствах
відповідні інститути. Європейські СЯД та українські показники якості води
порівнювалися за шістьма їх структурними компонентами. При цьому
використовувалися два поняття з ВКУ: «хімічний стан масиву поверхневих
вод» і «гранично допустима концентрація речовини у воді». Виявлено, що
принципові відмінності між цими поняттями та СЯД виникають через різне
цільове спрямування: господарське для ВКУ і водоохоронне у ВРД. На
першому етапі імплементації поняття СЯД не отримало відбиття у системі
базових понять ВКУ. Відмова від поняття СЯД у ВКУ має наслідком правові
некоректності та істотні прогалини у сфері регулювання підзаконними актами,
зокрема, щодо т.зв. специфічних речовин. Подібно до попереднього підрозділу,
у даному підрозділі також підкреслюється необхідність зміни парадигми
української охорони вод з господарської на екологічну, яку слід починати з
рецепції базових європейських понять, зокрема, СЯД. Усунення розбіжностей
вимагає усунення головної помилки сучасної української діяльності з
наближення до європейських вимог: відсутність імплементації в українське
водне законодавство європейського механізму поділу забруднювальних
речовин за небезпекою для довкілля, черговістю боротьби з ними та за
вимогами до регулювання їх скидання, а також включення поняття СЯД та його
похідних у ВКУ.
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1.3.1 Проблема імплементації європейських стандартів якості довкілля як
критеріїв хімічної якості
Імплементація в українське екологічне законодавство ключових екологоправових категорій та понять законодавства ЄС належить до важливих
наукових проблем, які підлягають вирішенню на шляху співробітництва
України та ЄС у галузі охорони навколишнього середовища. До найбільш
поширених з таких понять належать «стандарт якості довкілля» (далі СЯД) та
пов’язані з ним, які містяться у загальних екологічних та секторальних актах
законодавства ЄС. (Іноді для СЯД використовується альтернативний переклад
«екологічний стандарт якості», далі ЕСЯ). Ці засадничі поняття щодо
природного середовища та його складових не визначаються у загальному
ЗУПОНПС. У той же час за ст. 361 Угоди «збереження, захист, поліпшення і
відтворення якості навколишнього середовища» визнано першою складовою
мети співробітництва України та ЄС. Співробітництво серед іншого
здійснюється у сферах якість води та управління водними ресурсами. Додатком
ХХХ до Угоди за напрямом «Якість води та управління водними ресурсами,
включаючи морське середовище» передбачається поступове наближення до
головного документа водної політики: ВРД.
Беручи до уваги спрямування та мету ВРД, що викладені у пар. 19 її
преамбули, слід констатувати, що науково коректне поняття якості довкілля
стосовно води у водних об’єктах, перш за все для поверхневої води (за
визначенням ст. 2(1) ВРД), належить до базових еколого-правових понять. Ним
відкривається шлях, зокрема, для чітких юридичних критеріїв «доброї» або
«поганою» якості води. Але перші вітчизняні плани та кроки наближення до
законодавства ЄС у водному секторі почалися не з гармонізації базових понять
(категорій, термінів), у сенсі, зазначеному Муравйовим В., Мушак Н. [14], як
слід було би для збереження концептуальної єдності результату, а одразу
перейшли на рівень еколого-правового інституту інтегрованого управління
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водними ресурсами за басейновим принципом (ІУВРБП), зміст та стан
впровадження якого викладено науковим керівником у матеріалах симпозіуму
[15].
Зі всієї кількості визначень у ст. 2 ВРД можна бачити, що її головним
об’єктом є «стан води», зокрема, хімічний та екологічний, різним аспектам
якого присвячено 11 визначень з 41. З визначень ст. 2(17)(18) ВРД випливає, що
хімічний стан (далі ХС) поверхневої води щодо пріоритетних речовин (далі ПР)
за ст. 30 ВРД є однією з двох складових стану масиву поверхневої води. Крім
того, у п. 2(21) Додатку V ВРД встановлено, що специфічні (особливі)
показники хімічної якості (далі СР) входять у визначення екологічного стану за
фізико-хімічними складовими якості. Зі ст. 2(24) можна бачити, що для
визначення «доброго хімічного стану поверхневої води» використовується як
критерій «стандарт якості довкілля» (далі СЯД) за ст. 2(35) ВРД. Хімічну якість
води слід розглядати головну характеристику стану води, кваліфікація якої
здійснюється за СЯД. Отже, за встановленими у ВРД вимогами в межах ЄС
регулюється, головним чином, вміст ПР, а вимоги до СР, зазначених у Додатку
VIII ВРД, мають національний або локальний (тобто для річкових басейнів)
характер. Хоча поняття СЯД поширюється як на ПР так і на СР, спеціальна
ДСЯД [32] стосується лише СЯД для ПР та деяких інших речовин (ст. 1 ДСЯД).
Відсутність у водному законодавстві України гармонізованого з європейським
визначення СЯД (або ЕСЯ) залишає діяльність з державного моніторингу
хімічного стану поверхневих вод та управління їх якістю без чітких і
закріплених у законі критеріїв оцінювання, стримує розроблення інструментів
законодавчого регулювання скидання хімічних речовин у водні об’єкти,
перешкоджає

порівнянню

результатів

європейської

та

української

водоохоронної діяльності. Подальше ігнорування принципових відмінностей у
поняттєвих засадах негативно впливає на ефективність здійснення державної
політики України у сфері охорони вод, на її наближення до вимог ЄС.
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1.3.2 Аналіз досліджень та завдання щодо імплементації європейського
екологічного поняття «стандарт якості довкілля» як критерію хімічної якості
води
У даному пункті розглядаються поняття, які стосуються ХС поверхневої
води у сенсі ст. 1 ВКУ. Як згадувалося вище, у відомому навчальному
посібнику з європейського права навколишнього середовища [33, с. 88–89]
зазначено, що головними інструментами дій за принципом «забруднювач
платить», доступних державним органам влади задля уникнення забруднення, є
стандарти та штрафи. У тому же джерелі інструмент СЯД поставлено на перше
місце в європейській загальній системі стандартів та зазначено, що СЯД мають
обов’язкову юридичну силу і встановлюють допустимі рівні забруднення, які
не можна перевищувати [33, c. 88]. У праці групи фахівців центральних органів
державного управління, наукових установ, вищих навчальних закладів України
та експертів проектів технічної допомоги ЄС [34, с. 6] зазначено про
необхідність максимально точного перекладу термінів та визначень водних
Директив ЄС. Також наголошено [34, c. 32], що «знання, розуміння та коректне
вживання термінології Директив ЄС має забезпечити більш ефективну
імплементацію» їх положень.
Про поняття СЯД для водного середовища у монографії відомих
європейських

вчених Inglezakis, V. J.,

Poulopoulos, S. G.

[35,

р. 137-212]

зазначено: «Екологічний стандарт якості (ЕСЯ) – це концепція, для якої в
законодавчих системах у всьому світі немає єдиного визначення. Термін ЕСЯ в
основному застосовується в Європі, тоді як у США та Канаді використовуються
відповідно критерії якості навколишньої води та Керівництво з якості води
<...> . У будь-якому випадку, коли встановлено законодавством, ЕСЯ є
юридично обов’язковими обмеженнями і стосуються концентрації окремих
речовин» [тут і далі переклад наукового керівника]. З наведеного випливає
необхідність виявлення еколого-правових особливостей та відмінностей
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європейських СЯД від змістовно близьких українських понять, визначення
можливостей та шляхів наближення останніх до вимог ЄС, надання чіткого
правового визначення поняттю критерію хімічної якості води при його
використанні у законодавстві.
Щодо принципових розбіжностей між здавалося б мовно близькими
термінами «екологічні нормативи» зі ст. 33 ЗУПОНПС в частині «нормативів
гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому
природному середовищі» (далі ГДК) та СЯД зі ст. 2(35) ВРД слід зазначити
наступне. Класичне вітчизняне розуміння згаданого поняття у ЗУПОНПС
викладено у підручнику за заг. ред. Ю. С. Шемшученка [18, с. 226–237]. Але у
визначенні ст. 1 та ст. 36 ВКУ поняття ГДК є суто господарським, а не
екологічним, і пов'язується з «конкретними цілями водокористування».
Принципово відмінне юридичне визначення СЯД, яке застосовується в
європейській охороні вод, надано у ст. 35 ВРД: «"Стандарт якості довкілля"
означає концентрацію окремого забруднювача або групи забруднювачів у воді,
осадах чи біоті, що мають бути не перевищеними з метою охорони здоров'я
людей і довкілля». На відміну від ВРД у ВКУ не йдеться про інші крім воду у
місцях здійснення водокористування складові водного середовища, а також
нічого не зазначається про екологічне спрямування мети ГДК. Такі розбіжності
відзначалися багатьма фахівцями [40]. Крім того, міжнародними організаціями
неодноразово наголошувалося про принципові розбіжності між ГДК в
українському водному законодавстві та європейськими СЯД, про неможливість
порівняти їх використання [36, р. 39–40; 36, с. 13–14, 19–21, 23, 36, 42–43].
Найбільш близькими до тематики даної роботи є дослідження вчених
харківської школи екологічного права Черкашиної М. К. та Виставної Ю. Ю
[38, 20, 21]. У статті [38] привертається увага до різної спрямованості головних
законодавчих

актів

українського

та

європейського

водних

секторів:

водоресурсвої за ВКУ та екологічної для ВРД. У статті [21] на підставі
порівняльного аналізу підтверджено зазначену вище розбіжність та зроблено
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висновок, що імплементація повинна починатися з головних понять, а саме:
«забруднення», «забруднювальна речовина» та «якість довкілля». Ті самі
автори з європейським співавтором M. R. van der Valk [22] дійшли головного
висновку, що термінологічні відмінності «є важливим бар’єром для інтеграції у
законодавство

ЄС

та

практичної

імплементації

водних

законів»,

та

рекомендували «зробити істотні кроки щоб сформувати основну термінологію
водних законів у відповідності до законодавства ЄС та національних
особливостей». Слід зауважити, що згадані розбіжності скоріше належать до
категорії еколого-концептуальних, а не термінологічних.
Метою даного пункту є виявлення відмінностей у базових поняттях
водних законодавств ЄС та України щодо стандартів хімічної якості для
поверхневих вод, які перешкоджають ефективній імплементації європейських
вимог, обумовлюють розбіжності у здійсненні української та європейської
водоохоронної політики. Виконувалося завдання аналітичного порівняння
понять, застосованих в українських законах та підзаконних актах, з тими, що
містяться у директивах ЄС.
1.3.3 Структурний аналіз критеріїв хімічної якості вод у Водній рамковій
директиві ЄС та у Водному кодексі України
Як зазначалося вище, норми водного законодавства щодо забруднення та
якості вод утворюють еколого-правовий (далі ЕП) інститут якості вод та її
регулювання (далі ЯВР), до складу якого входять підінститути якості вод (далі
ЯВ) та регулювання скидання забруднювальних речовин (далі РСЗР). ЕП
інститут ЯРВ уперше виокремлено науковим керівником як об’єкт дослідження
у монографії [23, с. 334-336]. Центром подібних європейських інституційних
угруповань є ВРД. З відмінності у цільовій спрямованості ВКУ та ВРД
випливає, що головною перепоною імплементації європейського ЕП інституту
ЯВР є концептуальні розбіжності цих актів. Відмінності у юридичних поняттях
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обумовлюють

дивергентний

характер

європейської

та

української

водоохоронної діяльності, правозастосовної практики у цій сфері. ВКУ, який
існує з 1995 р. (як змінений наступник кодексу колишньої УРСР), спрямовано,
у першу чергу, на відносини у галузі управління та господарського
поводження з водними ресурсами. При цьому екологічні аспекти залишаються
другорядними. З визначення у ст. 1 ВКУ «якість води – характеристика складу і
властивостей води, яка визначає її придатність для конкретних цілей
використання» випливає, що метою правового регулювання у сфері якості води
є відносини щодо водокористування. Позиція ВРД у ставленні до води
висловлена у пар. (1) її преамбули, а у пар. (19) зазначено: «Ця Директива
спрямована

на

підтримання

і

вдосконалення

водного

середовища

у

Співтоваристві. Ця мета безпосередньо стосується якості відповідних вод.
Контроль кількості є додатковою складовою у забезпеченні гарної якості води, і
тому має бути впроваджені кількісні заходи, спрямовані на забезпечення гарної
якості». Крім того, у пар. (27) преамбули чітко зазначено: «Кінцевою метою цієї
Директиви

є

остаточне

усунення

небезпечних

речовин,

боротьба

із

забрудненням якими вимагає першочергових заходів, <…> ». Отже, головним
спрямуванням ВРД є охорона вод та забезпечення їх доброї якості як
самостійної цілі, зокрема, боротьба з надходженням забруднювальних речовин
(далі ЗР), а головним предметом регулювання ВРД є відносини у сфері якості
води. У той же час юридичне визначення поняття «якості води» у ВРД відсутнє.
Зазначена

розбіжність

між

водогосподарською

та

водоохоронною

спрямованістю ускладнює, а у деяких аспектах й унеможливлює апроксимацію
українського водного законодавства до європейського. Принципові відмінності
виявляються вже на рівні базових юридичних понять та визначень. Через
існування двох різних перекладів ВРД та їх неузгодженість з українською
науковою термінологією посилання надаються за джерелом [27].
СЯД та інші інформативні показники якості води системно
характеризуються

шістьма

структурними

компонентами:

сферою
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застосування

та

цільовим

спрямуванням,

номінацією,

розмірністю

величини та її просторово-часовою прив’язкою (точкова, ділянкова,
одинична, множинна), значенням (величиною), екологічним змістом,
джерелом встановлення. Цей структурний склад показників використовується
для подальшого їх порівняння.
Хімічних критеріїв придатності складу поверхневої води «для конкретних
цілей використання» у ст. 1 ВКУ стосуються два визначення: 1) «хімічний стан
масиву поверхневих вод», який характеризує якість масиву вод в цілому за
окремими групами забруднювальних речовин та визначає придатність вод для
конкретних цілей використання (останнє випливає з поєднання з визначенням
якості води у ВКУ); 2) «гранично допустима концентрація (ГДК) речовини у
воді», яка є встановленим рівнем «концентрації речовини у воді, вище якого
вода вважається непридатною для конкретних цілей водокористування». ХС у
першому визначенні не є релевантним СЯД головним чином через те, що ХС
чітко прив’язано до цілого масиву (ділянки) вод, його номінація не обов’язково
є хімічною, розмірність не обов’язково відповідає концентрації речовини, а
мета визначення стосується не екології, а господарських потреб. ГДК у другому
визначенні також відрізняється від СЯД господарською метою та сферою
застосування, до якої не входять осади чи біота. Отже, ГДК є точковим
критерієм хімічної якості поверхневих вод у місцях певного водокористування.
ГДК є різновидом нормативів в галузі використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів, який за ст. 36 ВКУ стосується, головним чином,
двох видів нормативів екологічної безпеки водокористування: для задоволення
питних, господарсько-побутових та інших потреб населення – ГДКг.-п.; для
потреб рибного господарства – ГДКр. Підставою для застосування ГДКг.-п. є
ст. 58 ВКУ та ст. 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» [42]. ГДКг.-п входять до санітарних
норм, визначених останнім законом, встановлених, зокрема, у СанПіН 4630-88
[43], де наведено 1345 найменувань речовин з розмірностями концентрацій у
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мг/л. Застосування СанПіН 4630-88 на території України відмінено з
01.01.2017 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94р. Наразі через відсутність в Україні національного документа аналогічного
призначення у відповідній галузі суспільно-господарських відносин утворився
нормативно-правовий вакуум.
Підставами для використання ГДКр є вимоги ст. 68 ВКУ та ст. 26 Закону
України «Про тваринний світ» [44]. При цьому в інтересах рибного
господарства

та

рибного

промислу

права

інших

водокористувачів

обмежуються. Сфера обмежень визначається за «Переліком промислових
ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)» [45] (далі Перелік 1),
принцип побудови якого сходить ще до 1958 р. ГДКр мають розмірність
концентрацій у мг/л, а переважна більшість наразі чинних в Україні ГДК р
міститься у відомчих нормативних джерелах 1990 р. (з додатком 1991 р.). Лише
4 нормативи ГДКр переглянуто Україною у 2012 р. Зміст Переліку 1 не
відповідає фактичній діяльності «промислового рибальства», а при здійсненні
державного управління охороною вод така вимога інтерпретується як
обмеження, що поширюється на майже всі водні об’єкти в цілому. Порівняння
європейського за СЯД та українського за ГДК принципів визначення вимог до
води свідчить про: потенційно більшу диференціацію у просторовому поділенні
водних об’єктів за СЯД; більше наближення ГДКр до СЯД, ніж ГДКг.-п. Слід
констатувати, що екологічно спрямовані ГДК, які змістовно еквівалентні
СЯД, наразі в Україні відсутні.
Виходячи з вимог ст. 16(11) та за Додатком Х ВРД у ДСЯД на даний час
(з урахуванням змін, внесених директивою Directive 2013/39/ EU) встановлено
СЯД для 45 ПР та деяких інших речовин, серед яких є пріоритетні небезпечні
речовини. Визначено 3 види СЯД:
1) АА – поріг середньої концентрації відповідної речовини, обчисленої за
результатами вимірювань протягом 1 року, який забезпечує захист від
хронічного впливу, в одиницях [μg/l];
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2) МАС – максимально допустима концентрація відповідної речовини для
будь-якого одиничного вимірювання, в одиницях [μg/l], що забезпечує захист
від гострого впливу;
3) СЯД для біоти, в одиницях [μg/kg сирої ваги].
СЯД є різними для: внутрішніх поверхневих вод (річок та озер) та інших
поверхневих вод (перехідних, прибережних та територіальних). СЯД для води
наведено у трьох перших стовпчиках табл. 1.1. Країни ЄС повинні забезпечити
дотримання СЯД, а також вживати заходів щоб концентрації речовин, які
мають тенденцію до накопичення в осаді та/або біоти, суттєво не зростали.
Ст. 4 ДСЯД надає можливість призначати поблизу точок скиду ПР та деяких
інших речовин зони змішування, всередині яких відповідні СЯД можуть
перевищуватися лише за умови, що решта масиву поверхневих вод відповідає
цим СЯД. Такі зони повинні чітко визначатися у планах управління річкових
басейнів. Поняття зони змішування належить до підніституту РСЗР.
За р. 1.2.6 Додатку V ВРД також встановлюються СЯД для специфічних
забруднювальних речовин (далі СЗР), які «скидаються у значній кількості».
Отже, СЯД у ВРД є критеріями «доброго» хімічного стану поверхневої води, а
також ключовими інструментами для оцінки та класифікації екологічного стану
і через це можуть впливати на загальну класифікацію масивів вод. Крім того,
СЯД використовуються для видачі дозволів на скидання речовин як інструмент
обмеження хімічних викидів, щоб не призвести до перевищення СЯД у
приймальному масиві води на межі зони змішування.
Слід зазначити, що використане у р. 1.2.6 Додатку V ВРД та близьке за
призначенням до СЯД поняття «хімічний стандарт якості» стосовно СЗР є
законодавчо невизначеним, але з пояснення у технічному керівництві ЄС [39, p.
15] випливає, що воно змістовно збігається з СЯД. Поняття ХС у ст. 2 ВРД
окремо не визначається, а входить складовою частиною до визначень «Добрий
стан поверхневої води», «Добрий стан ґрунтової води», «Добрий хімічний стан
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Таблиця 1.1 – Стандарти якості довкілля (СЯД) для визначення хімічного стану
внутрішніх поверхневих вод (за ч. А Додатку 1 до ДСЯД) та ГДК деяких ЗР
Назва речовини

СРП–СЯД,
мкг/дм3

МДК–СЯД,
мкг/дм3

ГДКг-п, мг/дм3
(що діяли до
01.01.2017 р.)

ГДКр, мг/дм3,
станом на 31.12.
1992 р. / рік зміни

Атразин

0,6

2,0

0,5

0,005

Бензол

10

50

0,5

0,5

Кадмій
і його сполуки
(залежно від
класів жорсткості
води)

≤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)

0,001

0,005

Tетрахлорметан
(чотирихлористий
вуглець)

12

не
застосовується

0,006

відсутність (0,000014)

0,005

відсутність (0,00001)

Циклодієнові
пестициди: алдрин,
діелдрин, ендрин,
ізодрин

 =0,01

не
застосовується

0,025

не
застосовується

0,1

відсутність
(0,00001)

1,2-Дихлоретан

10

не
застосовується

0,02

0,1

Дихлорметан
(хлористий метилен)

20

не
застосовується

7,5

9,4
/ 1995 р.

Діурон

0,2

1,8

1,0

0,0015

Гексахлорбензол

0,01

0,05

0,05

–

Гексахлорбутадієн

0,1

0,6

0,01

–

Гексахлорциклогекс
ан (ліндан)

0,02

0,04

0,004

відсутність (0,00001)
/ 1995 р.

Свинець та його
сполуки

7,2(6)

не
застосовується

003

0,1

Ртуть та її сполуки

0,05

0,07

0,0005

відсутність (0,00001)

ДДТ
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Закічення таблиці 1.1
Нафталін

2,4

не застосовується

0,01

0,004
/ 1995 р.

Нікель та його
сполуки

20

не застосовується

0,1

0,01

Пентахлорфенол

0,4

1

0,01

–

Симазин

1

4

відсутність

0,0024

Тетрахлоретилен

10

не застосовується

0,02

0,16

Трихлоретилен

10

не застосовується

0,06

0,01

Сполуки
трибутилолова
(трибутилолова
катіон)

0,0002

0,0015

0,02

відсутність (0,00001)
/ 1995 р.

Трихлорбензоли

0,4

не застосовується

0,03

0,001

Трихлорметан
(хлороформ)

2,5

не застосовується

0,00

0,005
/ 1995 р.

1,3·10-3

не застосовується

–

відсутність (0,00001)
/ 1995 р.

–

не застосовується

0,000035

–

Циперметрин

8·10-5

6·10-4

–

відсутність (0,0000054)

Дихлофос

6·10-4

7·10-4

–

відсутність (0,00001)
/ 1995 р.

Дикофол
Діоксини і
діоксиноподібні
сполуки

поверхневої води», «Добрий хімічний стан ґрунтової води», які стосовно ХС є
рекурсивними. Відповідні охоплюючи поняття, наприклад, «Стан поверхневої
води» не надають змістовного розуміння ХС.
Тобто сфера застосування європейських СЯД поширюється на всі
речовини: на ПР та СР (або СЗР). Вимоги до СЯД ПР та деяких інших
речовин є загальноєвропейськими, єдиними для ЄС, тоді як вимоги до СЯД
інших речовин, зокрема, СЗР мають національний (а іноді і локальний)
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характер. На даний час у державах-членах ЄС встановлено від 4 до 170 СЯД
для СР. Показовою є реалізація таких вимог у Німеччині, де у федеральному
указі [46] додатково до базових федеральних законів, якими регулюється
забруднення вод: Wasserhaushaltsgesetz, WHG [47] (Federal Water Act) (Закон
про водні ресурси) від 1957 р. та Abwasserabgabengesetz, AbwAG [48] (Waste
Water Charges Act) (Закон про податок на стічні води) від 1976 р., визначено
класифікацію екологічного стану води, яка включає серед іншого хімічну
оцінку відповідно р. 1.2.6 Додатку V до ВРД. Огляд стану водного сектору
Німеччини на час прийняття ВРД наведено у [49], а огляд сучасного стану
водної політики Німеччини – у [50]. У Німеччині розроблено критерій «значної
кількості» для визначення СЗР і встановлено хімічні стандарти якості для 162
ЗР за критерієм АА.
Отже, важливі відмінності ГДК від СЯД полягають у тому, що СЯД
для води визначаються двома показниками: АА та МАС, тоді як ГДК – це
один показник, якому відповідає МАС. Крім того, масова складова у
розмірності ГДК є на порядки більшою, ніж у СЯД, що пояснюється різницею
у фактичних значеннях відповідних речовин, яка, у свою чергу, викликається
різницею у цільовому спрямуванні критеріїв. Ці особливості та відмінності
можна побачити з наведеного у табл. 1.1.
Імплементація ІУВРБП в українське водне законодавство здійснюється з
2016 р. оминаючи включення поняття СЯД у ВКУ. Для цього за підзаконним
актом [8] ХС масиву поверхневих вод номінаційно характеризується за
Переліком ЗР (далі Перелік 2), який містить назви речовин та деяких
показників. Перелік 2 не відповідає ВРД через відсутність законодавчої
категоризації речовин за їх властивостями, небезпекою для довкілля та
черговістю боротьби з ними. У ньому навіть відсутня збиральна назва для ПР.
Відмова від базового принципу європейської категоризації речовин суперечить
вимогам ст. 16(1) ВРД і викривляє цільову спрямованість ЕП інституту ЯВР.
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В іншому підзаконному акті [5] наводиться Методика віднесення масиву
поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву
поверхневих вод (далі Методика віднесення), де у р. V передбачено
використання т.зв. екологічних нормативів якості (далі ЕНЯ). У Методиці
віднесення не надається визначення ЕНЯ і не робиться посилань на ВКУ.
Сфера застосування цих ЕНЯ обмежується лише кількістю речовин із Додатка
Х ВРД, назви яких та інші структурні елементи відтворюються у додатку 8 до
Методики віднесення. У Методиці віднесення не використовується поняття
СЯД або будь-які його замінники (наприклад, «хімічний стандарт якості») для
визначення класів екологічного стану за хімічними та фізико-хімічними
показниками, тобто за СЗР (або СР). Крім того, ціль використання ЕНЯ
обмежується лише класифікацією масивів вод (тобто оцінкою їх стану), а самі
ЕНЯ визначено лише для ПР, тоді як СЯД призначено для оцінки стану води за
ПР та СР, а також для регулювання скидання ПР з точкових джерел. Отже, за
цільовим призначенням, джерелом встановлення, сферою застосування та
базовою номінацією ЕНЯ та СЯД істотно відрізняються. Тож слід
констатувати, що реалізована у 2019 р. українська версія ІУВРБП у значній
частині, яка перетинається з ЕП інститутом ЯВР, концептуально не відповідає
вимогам водного законодавства ЄС.
1.3.4 Висновки щодо імплементації європейських критеріїв хімічної
якості поверхневих вод у водне законодавство України
У даному підрозділі, який у загальних питаннях тематично збігається з
попередніми підрозділами 1.2 та 1.3 викладено принципові відмінності між
базовими поняттями водних законодавств ЄС та України щодо критеріїв
хімічної якості поверхневих вод. Причиною відмінностей, як і у попередніх
випадках, є різне цільове спрямування цих законодавств: водоохоронне та
господарське відповідно. Законодавча подібність СЯД як критеріїв якості води
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та близьких українських понять досліджувалася за системою спеціальних ознак.
Визначено, що поняття СЯД на даний час не має еквівалентного екологоправового відбиття в українському водному законодавстві. Відмінності
залишають державний моніторинг вод без чітких цілей та критеріїв оцінювання
якості вод, стримують розроблення законодавчих інструментів регулювання
скидання хімічних речовин, обумовлюють розбіжності у здійсненні української
та європейської водоохоронної політики. Це означає, що, як зазначалося вище,
парадигма української охорони вод вимагає зміни з господарської на
екологічну, яку слід починати з першочергової рецепції базових європейських
понять, зокрема, СЯД.
На першому етапі (до 2020 р.) імплементації європейського водного
законодавства СЯД не отримало відбиття у системі базових понять ВКУ.
Наслідком відмови від цього поняття у ВКУ є правові некоректності та
прогалини у підзаконних актах, які негативно позначаються на законодавчому
регулюванні

охорони

вод.

Подолання

розбіжностей

слід

починати

з

використання європейського спискового механізму поділу ЗР за небезпекою
для довкілля, черговістю боротьби з ними та регулювання їх скидання, а також
із включення поняття СЯД та його похідних у ВКУ.
Отримані результати можуть використовуватися для розроблення
законопроектних

та

нормопроектних

пропозицій

при

імплементації

європейського оцінювання хімічного стану вод та регулювання скидання ЗР.
Альтернативою глибокої екологізації ВКУ шляхом рецепції досліджених
понять слід вважати розроблення та прийняття спеціального Закону України
«Про охорону вод».
У даному розділі досліджено найбільш важливі аспекти гармонізації
базових понять українського та європейського водних законодавств, які
безпосередньо пов’язані зі створенням та використанням ЗЗ. Від результатів
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такої гармонізації залежить вся діяльність з регулювання скидання ЗР в Україні,
а, у кінцевому стані, якість води у її природних джерелах.
Звіт ґрунтується на результатах досліджень наукового керівника НДР, які
отримано у 2020 році.
Досліджувалася понятійна база водного законодавства України, яка
порівнювалася з екологічним законодавством ЄС. До складу цієї бази входять
цільові поняття: «забруднення», «забруднюючи речовини», «якість води», та
інструментальні поняття: «стандарт якості довкілля», «стандарт якості»,
«пріоритетні речовини», «небезпечні речовини», «специфічні речовини» тощо.
Виявлено принципові відмінності між поняттями водних законодавств ЄС та
України щодо забруднення, забруднюючих речовин, якості вод та її
регулювання, причина яких полягає у різній цільовій спрямованості цих
законодавств: водоохоронній та господарській відповідно. Наслідки таких
відмінностей негативно позначаються на законодавчому регулюванні деяких
напрямів охорони вод, обумовлюють розбіжності у здійсненні української та
європейської водоохоронної політики. Найбільший негативний вплив чиниться
на регулювання скидання ЗР. Для усунення відмінностей слід здійснити
європейську диференціацію ЗР за їх небезпекою, за черговістю боротьби з ними
та за вимогами до регулювання їх скидання, зокрема, запровадити відповідний
європейський списковий механізм поділу ЗР.
Виявлено існування принципових відмінностей між поняттями водних
законодавств ЄС та України щодо стандартів якості води, причиною яких є
зазначене вище різне цільове спрямування цих законодавств. Відсутність
імплементації європейського розуміння поняття СЯД в українське водне
законодавство руйнує концептуальну, логічну та інструментальну єдність ВРД,
створює плутанину, невизначеності, обмеження та помилки в апроксимованій
українській версії, надмірно ускладнює відповідний комплекс підзаконних
актів.
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Виявлено принципові відмінності між базовими поняттями водних
законодавств ЄС та України щодо критеріїв хімічної якості поверхневих вод,
які ґрунтуються на понятті СЯД та мають шість головних структурних
компоненти. Визначено, що СЯД як критерій, на даний час (до 2020 р. на
першому етапі імплементації європейського водного законодавства) не зазнав
еквівалентного

еколого-правового

відбиття

в

українському

водному

законодавстві. Відмінності залишають державний моніторинг вод без чітких
цілей та критеріїв оцінювання якості вод, стримують розроблення законодавчих
інструментів

регулювання

скидання

хімічних

речовин,

обумовлюють

розбіжності у здійсненні української та європейської водоохоронної політики.
Наслідком відмови від поняття СЯД у ВКУ є правові некоректності та
прогалини у підзаконних актах, які негативно позначаються на законодавчому
регулюванні охорони вод.
Подолання понятійних розбіжностей слід починати з використання
європейського спискового механізму поділу ЗР за небезпекою для довкілля,
черговістю боротьби з ними та регулювання їх скидання, а також із включення
поняття СЯД та його похідних у ВКУ.
Цільова різновекторність водних законодавств ЄС та України вимагає
зміни парадигма української охорони вод з господарської на екологічну, а
екологізацію

українського

водного

законодавства

слід

починати

з

першочергової рецепції зазначених базових понять. Така рецепція (або
гармонізація понять) повинна передувати будь-якому запровадженню екологоправових інститутів.
Отримані результати можуть використовуватися для розроблення
законопроектних

та

нормопроектних

пропозицій

при

імплементації

європейського оцінювання хімічного стану вод та регулювання скидання ЗР.
Альтернативою глибоких змін та екологізації ВКУ шляхом рецепції
досліджених понять слід вважати розроблення та прийняття спеціального
Закону України «Про охорону вод».
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2 ПОНЯТІЙНІ ВІДМІННОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СКИДАННЯ РЕЧОВИН В ЄС ТА В УКРАЇНІ
У даному розділі досліджуються еколого-правові поняття українського та
європейського водних законодавств щодо регулювання скидів (емісій) хімічних
речовин (ХР) у поверхневі води з точкових джерел. Актуальність такого
порівняльного аналізу пов’язана з імплементацією європейських законодавчих
інструментів охорони вод та забезпечення їх якості, передбачених у Директиві
2000/60/ЄС (ВРД), інших водних та загально екологічних директивах ЄС. При
цьому наголошується на принципові відмінності українського та європейського
законодавчого регулювання скидання ХР. Дослідження виходить з того, що
головним інструментом ВКУ, спрямованим на обмеження скидання ХР у водні
об’єкти, є нормативи ГДС, які орієнтовані на можливості водних об’єктів і не
мають дієвих важелів щодо можливості впливу на кількісні та якісні
характеристики ХР безпосередньо в їх джерелах. Тобто ГДС, як нормативи,
належать до «пасивної» категорії нормативів. Хоча у документації, якою
супроводжуються встановлені ГДС, мають передбачатися заходи з досягнення
цих нормативів, такі заходи є вторинними (у часі) стосовно самих значень
нормативів і суто формальними за змістом. Заходи щодо досягнення ГДС є
відірваними від поточного економічного стану водокористувача, ігнорують
регульованість його існуючої системи водовідведення стосовно складу та
вмісту ХР, можливості фактичного обмеження складу та вмісту ХР у зворотній
воді.
Еколого-правові вимоги до ГДС розосереджено у не узгоджених між
собою та застарілих актах нижчого рівня, якими створюються юридичні колізії
щодо вимог до ГДС. Найбільш наближеним до регулювання скидання ЗР за
ГДС поняттям європейського законодавства є комбінований підхід (КП) та
методи регулювання емісії, які базуються на найкращих доступних технічних
рішеннях (НДМ). ВРД відрізняється від ВКУ за змістом принципу обмеження
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скидання та забезпеченням його реалізації. З КП пов’язані поняття: граничні
величини емісії (ГВЕ), СЯД, ЗЗ тощо. При цьому головною перепоною
імплементації європейських вимог залишається, як і зазначене у розділі 1, різне
цільове спрямування базових актів: господарське для ВКУ і водоохоронне у
ВРД. Аналогічним чином, мають місце відмінності у базових поняттях, які
обумовлюють розбіжності європейської та української водоохоронної й
правозастосовної діяльності щодо регулювання скидання ХР. Виявлені вище у
розділі 1 принципові розбіжності між поняттями ВРД і ВКУ щодо СЯД
поверхневих вод та нормативів екологічної безпеки водокористування,
впливають

також

на

відмінності

між

інструментами

законодавчого

регулювання ГВЕ та ГДС відповідно. Як вже зазначалося, така розбіжність є
додатковим свідченням необхідності зміни парадигми української охорони вод
з господарської на екологічну. Найпершим етапом змін слід вважати рецепцію
базових європейських понять щодо поділу ХР на пріоритетні й специфічні
речовини та вимог до регулювання їх скидання. Подальші етапи змін повинні
стосуватися рецепції понять щодо КП, СЯД та його похідних.
2.1 Необхідність рецепції європейських понять щодо поділу хімічних
речовин за вимогами до регулювання їх скидання
На

шляху

співробітництва

навколишнього

середовища

найважливіших

проблем,

і,
які

України
зокрема,

та

ЄС

водних

підлягають

у

галузі

ресурсів,

скорішому

охорони
однією

з

вирішенню,

є

імплементація в українське екологічне законодавство ключових екологоправових категорій та понять законодавства ЄС. У той же час за ст. 361 Угоди
про асоціацію [12] (далі Угода) «збереження, захист, поліпшення і відтворення
якості

навколишнього

середовища» визнано

першою складовою мети

співробітництва України та ЄС. Отже головною ціллю імплементації слід
вважати законодавче забезпечення європейського ставлення до якості довкілля.
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Співробітництво серед іншого здійснюється у сферах якість води та управління
водними ресурсами, промислове забруднення і промислові загрози, хімічні
речовини.
Одним з найбільш ефективних важелів та правових інструментів охорони
вод є законодавчі вимоги до обмеження скидання (емісії) ХР у воду. У
загальному Законі України «Про охорону навколишнього природного
середовища» [10] (далі ЗУПОНПС), зокрема, у ст. 33 визначаються такі головні
види обмежень як екологічні нормативи, які встановлюють гранично допустимі
скиди (ГДС) у навколишнє природне середовище забруднюючих ХР, та у ст. 68
передбачається відповідальність за допущення наднормативних скидів ЗР. З
цього випливає, що екологічні нормативи мають двобічну цільову орієнтацію:
на якість води і на техногенні джерела впливу на якість. Екологічні нормативи
у сфері промислового скидання ХР визначаються та встановлюються при
здійсненні дозвільної діяльності державних органів управління. Наразі відсутні
дієві законодавчі інструменти щодо технічної спроможності обмеження
негативного впливу джерел скидання ХР. У ст. 39 ВКУ [11] зазначено про
«галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні
об'єкти та тих, що подаються на очисні споруди», але метою таких нормативів
визначено лише оцінку екологічної безпеки виробництва. Галузеві технологічні
нормативи утворення речовин мають однобічну цільову орієнтацію та
передбачають існування між джерелом ХР та водним об’єктом додаткового
технічного бар’єру: очисних споруд. Додатком ХХХ [13] до Угоди [12] за
напрямом «Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське
середовище»

серед

іншого

передбачається:

прийняття

національного

законодавства, розроблення положення про басейнове управління, підготовка
планів управління басейнами річок. У напрямі «Промислове забруднення та
техногенні

загрози»,

зокрема,

передбачено:

прийняття

національного

законодавства, визначення обладнання, яке потребує дозволу, запровадження
найкращих наявних методик, встановлення інтегрованої дозвільної системи. У
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тому же напрямі визначено необхідність встановлення контролю за загрозами
значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами (НР).
Отже, перші етапи імплементації правових інструментів охорони вод та
забезпечення їх якості передбачають поступове наближення до: головного акту
секторальної водної політики Директиви № 2000/60/ЄС [27], ВРД, до загально
екологічних

актів

Директиви

№

2010/75/ЄС

про

промислові

викиди

(всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) [52] (далі ДПВ) та
Директиви № 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек,
пов’язаних з небезпечними речовинами, зі змінами і доповненнями, внесеними
Директивою № 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 [53].
Слід констатувати, що ані ЗУПОНПС, ані ВКУ, ані інші акти
українського екологічного законодавства на даний час не забезпечують
необхідного обсягу охоплення та повноти еколого-правових понять, потрібних
для виконання взятих Україною зобов’язань, а більшість існуючих понять не
гармонізовані з європейськими відповідниками. Крім того, існує значна
відмінність

української

та

європейської

науково-технічної

галузевої

термінології, що є значною перепоною на шляху адаптації.
У п. 40 преамбули ВРД зазначено необхідність спрямування водної
політики ЄС «стосовно запобігання та регулювання забруднення», на
комбінований підхід (КП), який використовує «регулювання забруднення у
його джерелі шляхом встановлення граничних величин емісії (виділення) та
екологічних стандартів якості». У ст. 2(36) ВРД надається визначення КП як
регулювання скидів і емісій у поверхневі вод за загальними вимогами,
викладеними у ст. 10. В останній зазначено, що методи регулювання емісії
базуються на найкращих доступних технічних рішеннях (НДМ). Слід визнати,
що поняття КП, НДМ, граничних величин емісії (виділення) (ГВЕ або ГВВ) та
екологічних стандартів якості (ЕСЯ) (або стандартів якості довкілля (СЯД))
стосовно води у водних об’єктах і перш за все для поверхневої води (за ст. 2(1)
ВРД), належать до базових еколого-правових понять. Через їх визначення
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відкривається шлях, зокрема, для чітких юридичних критеріїв екологічної
ефективності спеціального водокористування в частині скидання ЗР та
діяльності з охорони вод від впливу джерел забруднення. Але перші вітчизняні
плани та кроки наближення до законодавства ЄС у водному секторі почалися
не з гармонізації базових понять (категорій, термінів), у сенсі, зазначеному
Муравйовим В., Мушак Н. у статті [14] та у Рекомендаціях [53, с. 41, 65–66], як
слід було би для збереження концептуальної єдності результату, а одразу
перейшли на рівень еколого-правового інституту інтегрованого управління
водними ресурсами за басейновим принципом (ІУВРБП).
Європейське поняття «регулювання емісії» визначено у ст. 2(41) ВРД як
«регулювання,

що

вимагає конкретного

обмеження

емісії,

наприклад,

встановлення граничної величини емісії або встановлення якихось інших
обмежень чи умов на впливи, характер або інші характеристики емісії чи
операційні умови, які стосуються емісії». У свою чергу, поняття «гранична
величина емісії» визначено ст. 2(40) ВРД. Це обмеження застосовується до
місця вивільнення ХР у довкілля. Як зазначено у монографії [35] ГВВ має іншу
назву: стандарт емісії (emission standard). Через існування двох різних
перекладів ВРД та їх

неузгодженість [55] з українською науковою

термінологією (це, зокрема, стосується терміну «control», яке в одному
перекладі розуміється як «регулювання», а у другому – як «управління») у
даній НДР використовується термін найбільш змістовно адекватний для цілей
дослідження. Зі стратегій проти забруднення води, зазначених у ст. 16(6) ВРД,
можна

бачити,

що

визначення

методів

регулювання

забруднення

пріоритетними речовинами (ПР) покладається на керівний орган ЄС. Тоді як за
ст. 11(1)(g) ВРД регулювання щодо інших ЗР визначається на національному
рівні у розділі основних заходів програми, що створюється кожною державоючленом для кожного району річкового басейну.
ВКУ містить два поняття, спрямованих на обмеження скидання речовин:
ГДС речовини та ліміт скиду ЗР, а також деякі заборони стосовно окремих груп
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речовин.

Перше

поняття

належить

до

екологічних

нормативів

водокористування та кореспондується із ЗУПОНПС, а друге – немає
обґрунтування, належить до інструментів впливу дозвільних органів та за
підзаконним актом ототожнюється з ГДС (див. наказ Міністерства екології та
природних ресурсів України від 23.06.2017 № 234 «Про затвердження форми
дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку
водокористування і водовідведення» (зареєстр. В Міністерстві юстиції України
21 липня 2017 р. за № 887/30755) [56]). Визначальною відмінністю ВКУ від
ВРД є зміст еколого-правового принципу обмеження та інженерне забезпечення
його реалізації. Незважаючи на наявність кодифікованого нормативноправового акту, тобто ВКУ, значна кількість еколого-правових вимог до ГДС
розосереджено по актах нижчого рівня, зокрема, Правилах [2], Порядку та
переліку [3], Інструкції [7], що викликає певні колізії. Такий стан регулювання
скидання ЗР перешкоджає порівнянню результатів європейської та української
водоохоронної діяльності і обумовлює їх дивергентний розвиток. Як
зазначалося вище, подальше ігнорування принципових відмінностей у
поняттєвих засадах негативно впливає на ефективність здійснення державної
політики України у сфері охорони вод, на її наближення до вимог ЄС. Тому
актуальною проблемою є порівняльне дослідження еколого-правових понять,
які стосуються регулювання скидів і емісій речовин у поверхневі води з
точкових джерел (у сенсі ст. 1 та ст. 132 ВКУ відповідно).
2.2 Останні дослідження і публікації щодо рецепції понять, цілі та
завдання рецепції
З відомого навчального посібника з європейського права навколишнього
середовища [33, с. 32] можна бачити, що витоком зазначеного регулювання є
джерело

первинного

права

«Договір

про

заснування

Європейського

Співтовариства», де у ст. 174(2) зазначено, що політика Співтовариства у сфері
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навколишнього середовища базується серед іншого на принципах здійснення
запобіжних заходів: відшкодування шкоди, спричиненої навколишньому
середовищу, перед усім шляхом усунення її джерел, і що забруднювач
заплатить. Також зазначено [33, с. 88–89], що головними інструментами дій за
принципом «забруднювач платить», доступних державним органам влади задля
уникнення забруднення, є стандарти та штрафи. Одним з інструментів є
«Стандарти для певного устаткування, яке іноді називають “стандартами
процесу”: (а) “стандарти викидів”; <…> (в) “операційні стандарти”». Зазначено,
що принцип «забруднювач платить» реалізується низкою нормативно-правових
актів вторинного права, до яких, зокрема, належать ВРД та сучасна ДПВ. У
Керівництві [55] також зазначено. що КП відповідає принципам застереження
та врахування екологічних умов у різних регіонах. За європейськими вимогами
[56] КП вважається однією з ключових цілей ВРД.
У роботі групи фахівців центральних органів державного управління,
наукових установ, вищих навчальних закладів України та експертів проектів
технічної допомоги ЄС [34, с. 6] зазначено про необхідність максимально
точного перекладу термінів та визначень водних Директив ЄС. Також
наголошено [34, c. 32], що «знання, розуміння та коректне вживання
термінології Директив ЄС має забезпечити більш ефективну імплементацію» їх
положень. Понятійний апарат КП, з одного боку, стосується НДМ, а з другого –
СЯД. Відповідний аналіз щодо СЯД виконано у статті наукового керівника
даної НДР [59]. Відомості щодо політики стосовно НДМ та подібних понять у
різних регіонах світу наведено у [59]. Європейським органом, спрямованим на
обмін інформацією щодо НДМ між державами-членам ЄС, є Європейське бюро
з інтегрованого попередження та управління забрудненням, яке надає
інформаційну підтримку з реалізації ДПВ. Цей орган видає рекомендаційні
документи щодо НДМ для різних секторів та галузей промисловості.
Загальні питання правової політики ЄС у сфері охорони вод від
забруднення та забезпечення якості вод досліджувалися представниками
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харківської школи екологічного права Черкашиною М. К. та Виставною Ю. Ю.
[19–21]. Але хронологічно перша пропозиція включити у ВКУ «апробовані
західноєвропейські положення щодо комбінованого підходу до нормативного
регулювання скидання зворотної води; запровадження нормативів ГДС
(граничнодопустимі скиди), які базуються на технологічних нормативах,
притаманних найкращим доступним технічним можливостям» та здійснити
«гармонізацію означень, що прийняті у Водному кодексі України, з
західноєвропейськими» міститься у статті Міхалєвої М., Столярчука П. [61].
Про невідкладну необхідність впровадження в Україні НДМ, про необхідність
обмеження викидів на базі таких НДМ і запровадження відповідних
структурних інститутів також зазначалося в огляді, виконаному Комітетом з
екологічної політики ЄЕК ООН [36, c. 1,39,41,136,177].
Головною метою рецепції є виявлення та подолання відмінностей у
базових поняттях водних законодавств ЄС та України щодо скидів (емісії)
речовин з точкових джерел у поверхневі води, які перешкоджають ефективній
імплементації європейських вимог, обумовлюють розбіжності у здійсненні
української та європейської водоохоронної політики. До завдань, які слід
виконати на перших етапах рецепції належить аналітичне порівняння понять,
застосованих в українських законах та підзаконних актах, з тими, що містяться
у директивах ЄС.
2.3 Інституційні особливості рецепції
Норми водного законодавства щодо забруднення та якості вод утворюють
еколого-правовий (ЕП) інститут якості вод та її регулювання (ЯВР), до складу
якого входять підінститути якості вод (ЯВ) та регулювання скидання
забруднювальних речовин (РСЗР). ЕП інститут ЯРВ уперше виокремлено
науковим керівником як об’єкт дослідження у монографії [23, с. 334–336].
Центром подібних європейських інституційних угруповань є ВРД. З
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відмінності у цільовій спрямованості ВКУ та ВРД випливає, що головною
перепоною імплементації європейського ЕП інституту ЯВР є концептуальні
розбіжності цих актів. Відмінності у юридичних поняттях обумовлюють
розбіжності

європейської

та

української

водоохоронної

діяльності,

правозастосовної практики у цій сфері. ВКУ, який існує з 1995 р. (як змінений
наступник кодексу колишньої УРСР), спрямовано, у першу чергу, на відносини
у галузі управління та господарського поводження з водними ресурсами. При
цьому екологічні аспекти залишаються другорядними. Зі ст. 1 ВКУ «якість води
– характеристика складу і властивостей води, яка визначає її придатність для
конкретних цілей використання» випливає, що метою правового регулювання у
сфері якості води є відносини щодо водокористування. Для його якісного
здійснення у ст. 1 вводиться поняття, а у ст. 36 ВКУ визначаються екологічні
нормативи водокористування: гранично допустимі концентрації (ГДК) речовин
у водних об’єктах. Найбільш поширеними у водоохоронній діяльності є ГДК
для води, яка використовується для задоволення питних, господарськопобутових та інших потреб населення ГДКг.-п., та води, яка використовується
для потреб рибного господарства, ГДКр.
Слід наголосити ще раз, що ставлення ВРД до води висловлено у пар. (1)
її преамбули, а у пар. (19) зазначено: «Ця Директива спрямована на
підтримання і вдосконалення водного середовища у Співтоваристві. Ця мета
безпосередньо стосується якості відповідних вод. Контроль кількості є
додатковою складовою у забезпеченні гарної якості води, і тому має бути
впроваджені кількісні заходи, спрямовані на забезпечення гарної якості». Крім
того, у пар. (27) чітко визначено: «Кінцевою метою цієї Директиви є остаточне
усунення небезпечних речовин, боротьба із забрудненням якими вимагає
першочергових заходів, <…> ». Отже, головним спрямуванням ВРД є охорона
вод та забезпечення їх доброї якості як самостійної цілі, зокрема, боротьба з
надходженням забруднювальних речовин (ЗР), а головним предметом
регулювання ВРД є відносини у сфері якості води. У той же час законодавче
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визначення поняття «якості води» у ВРД відсутнє. Зазначена розбіжність між
водогосподарською та водоохоронною спрямованістю ускладнює, а у деяких
аспектах й унеможливлює апроксимацію українського водного законодавства
до європейського. Принципові відмінності виявляються вже на рівні базових
юридичних понять та визначень, які досліджено науковим керівником у [23, c.
334–354]. Порівняння СЯД у ВРД та ГДС у ВКУ виконано науковим
керівником у монографії [62, c. 1059–1063], де зроблено висновок про
невідповідність українських нормативних характеристик стану якості вод
(ГДК) європейським СЯД. Як перший крок гармонізації з метою визначення
хімічного стану масиву поверхневих вод у підзаконному акті [5] застосовано
(без визначення!) поняття екологічних нормативів якості.
Щодо принципових розбіжностей між здавалося б мовно близькими
термінами граничні величини емісії (або викидів) (ГВЕ або ГВВ) та
нормативами ГДС відповідно зі ст. 33 ЗУПОНПС і ст. 38 ВКУ слід зазначити
наступне. ГДС «встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного
нормативу якості води», тобто комплексного показника. Вимоги до ГДС
визначаються у підзаконному акті Порядок [3, 61], у п. 3 якого мету, зазначену
у законі, істотно розширено: «Нормативи ГДС забруднюючих речовин
встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості
води

водних

об'єктів,

<…>

для

забезпечення

екологічної

безпеки

життєдіяльності людини та водних екосистем, досягнення / підтримання
"доброго" екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, а також
"доброго" екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів
поверхневих вод». З другого боку, в акті Правила [2] визначено іншу мету:
«Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного
поліпшення якості води і дотримання санітарно-гігієнічних нормативів у місцях
розташування водозаборів, а рибогосподарських – у водних об'єктах
комплексного використання». Найбільш поширеним у практичній діяльності з
нормування скидання ЗР джерелом вимог до ГДС є вкрай застарілий
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нормативний акт 1994 р. Інструкція [7], який навіть передував ВКУ. У
Правилах взагалі відсутнє базове поняття СЯД, а їх цільовим спрямуванням за
п. 8 та п. 18 є забезпечення двох видів діяльності з водокористування:
господарсько-питного і комунально-побутового та рибогосподарського. Про
таку особливість зазначено у статті наукового керівника [59]. Друга істотна
розбіжність ГДС з європейським КП пов’язана з вимогою п. 16 Правил, за яким
ступінь

очищення

зворотної

води

(тобто

інженерна

характеристика)

визначається нормативами ГДС, тоді як у ст. 10(2) ВРД передбачено залежність
у протилежному напрямі: від НДМ до ГВВ. Окремо слід наголосити на
інженерній

обмеженості

або

відсутності

достатньої

регульованості

характеристик водовідведення (за нормативами ГДС) відповідно до вимог ГДС.
При цьому слід взяти до уваги, що нормативи ГДС можуть змінюватися при
кожній зміні дозволу на спеціальне водокористування (СВК).
2.4 Структурно-понятієві особливості регулювання
До головних невідповідностей вимог ВРД і ВКУ, а внаслідок цього
невідповідностей ВРД і Порядку та переліку [3, 61], є відсутність
найважливішого європейського законодавчого інструменту визначення і
поліпшення хімічного та екологічного стану води: поділення ЗР за їх
походженням, поведінкою у довкіллі, властивостями і небезпекою для довкілля
та людини на ПР та специфічні речовини (СР). Порівняння структури екологоправового регулювання скидів та емісій ПР та СР з точкових джерел (ТД) у
поверхневі води (ПВ) за ВРД та ДСЯД виконано у таблиці 2.1. Зі стовпчиків 2
та 3 таблиці 2.1 можна бачити, що ПР регулюються за однаковими вимогами
для всіх держав-членів ЄС, а СР регулюються на національному рівні за
басейновими або локальними вимогами. ПР входять до складу цільової хімічної
класифікації стану води, а СР – до екологічної класифікації. Визначальною
необхідністю (причиною) включення певної ХР до категорії ПР та її регулюван-
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Таблиця 2.1 – Головні елементи еколого-правового регулювання скидів та
емісій хімічних речовин (ХР) з точкових джерел (ТД) у поверхневі води (ПВ)
за ВРД та ДСЯД
Назва елементу
1
Об’єкт регулювання
Рівень регулювання
Характеристики ПВ,
за якими визначається
вплив регулювання
Ціль регулювання
Показник, який
регулюється
Види ХР

Характеристика для ПР
Характеристика для СР
2
3
ХР, що скидаються (емітуються) з ТД у ПВ
В межах ЄС
Національний
(для всіх держав-членів) (басейновий, локальний)
Хімічна класифікація
Екологічна класифікація
стану води
стану води
Досягнення доброго
хімічного стану
Вміст ХР

Досягнення бажаного
екологічного стану
Вміст ХР

ПР (у т.ч. небезпечні) ХР:

СР, у т.ч. ПР та ті ХР, що
скидаються у великій
кількості:
СР1
…
СРm
СЯД:
СЯД1
…
СЯДm

ПР1

…
СЯД:
…

ПРn

Інструмент
регулювання
СЯД1
СЯДn
(нормативний)
Одиниця виміру СЯД,
АА або МАС:
3
мкг/дм
А/М1
…
А/Мn
Інструмент
НДТ, ГВЕ або ЗЗ
регулювання
(можливість):
(інженерний або
ЗЗ1
…
ЗЗn
екологічний)
Нормативний
ГВЕ для ЗЗ:
регулятор ТД
ГВЕ1
…
ГВЕn

АА:
AA1
…
AAm
НДТ, ГВЕ або ЗЗ
(можливість):
ЗЗ1
…
ЗЗm
ГВЕ для ЗЗ
ГВЕ1
…
ГВЕm

Позначення: ПР – пріоритетна речовина; n – кількість ПР у воді; СР –
специфічна речовина; m – кількість СР у воді; СЯД – стандарт якості
довкілля; АА – середньорічна концентрація; / – позначення для «або»; МАС –
максимально допустима концентрація; НДТ – найкраща допустима
технологія; ЗЗ – зона змішування; ГВЕ – гранична величина емісії (викиду).
ня за принципами ВРД є її хімічна номінація та властивості, а необхідність
регулювання певної СР визначається за критерієм її «великої кількості».
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Одиницями вимірювання цілі регулювання є: для ПР – середня річна
концентрація (АА) або максимальна допустима концентрація (МАС) у пробі
води, а для СР – середня річна концентрація (АА). Особливо слід зазначити, що
інструментом регулювання може бути не тільки відповідна НДМ, за якою
визначається очищення від певної ХР та/або її відведення із зворотною водою, а
й так звана зона змішування (ЗЗ), тобто частина водного об’єкта у
безпосередній близькості від точки скидання, де відбувається розбавлення ХР і
яка визначається за ст. 4 ДСЯ для ПР або за національними вимогами для СР.
Кінцевим нормативним регулятором є значення ГВВ для кожної з ХР. Отже,
КП базується на двох стандартах для певної ХР: емісії, тобто ГВВ або ГВЕ, та
СЯД.
Найбільша кількість розбіжностей та протиріч між вимогами ВРД до ГВВ
та вимогами українського водного законодавства до ГДС міститься в
Інструкції. Через її рудиментарний характер Інструкція у деяких важливих
питаннях

суперечить

навіть

вимогам

ВКУ.

Значна

частина

таких

невідповідностей розглядалася у роботах наукового керівника, наприклад, [62].
Але найзначніша за сферою впливу правова помилка Інструкції полягає у
невідповідності базового визначення ГДС у п. 1.9 як «маси речовини у
зворотній воді <…> за одиницю часу» (яке збігається з визначенням ВКУ) та
припису у п. 2.13: «Після встановлення ГДС речовин вимагається дотримання
як допустимих мас, так і допустимих концентрацій речовин, а також не
допускається перевищення затвердженої витрати зворотних вод». Тобто у ВКУ
йдеться про так звану масову витрату речовини [63]. Ці три величини мають
відповідно розмірності MT-1, ML-3 і L3T-1. За згаданим п. 2.13 Інструкції до
структури регулювання скидання додатково до нормативу ГДС, який має
встановлену законом розмірність MТ-1, вводяться ще два нормативи, які
обмежують інші характеристики скидання: допустима концентрація ЗР
(розмірність ML-3) та затверджена витрата зворотної води (розмірність L3T-1).
Ці додаткові нормативи відсутні у ВКУ і викликають багато юридичних спорів,
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причиною яких є похідний характер ГДС як добутку обох додаткових
нормативів. Тобто зі встановленого обмеження на добуток не випливає
необхідність встановлення окремих обмежень для обох співмножників.
Враховуючи, що за ст. 1 ВКУ скидання ЗР є одним з видів спеціального
водокористування, до наведеної мішанини екологічних цілей ГДС підходить
загальний аналіз, зроблений керівником харківської еколого-правової школи
Соколовою А. К., яка у статті [63] дійшла висновку, що правове регулювання в
сфері спеціального водокористування «відбувається на рівні як законів, так і
підзаконних нормативних актів. Між тим було б доцільним визначити правове
забезпечення цих питань лише на рівні законів, що в свою чергу відповідатиме
ст. 92 Конституції України». У випадку скидання ЗР із стічними водами, який є
одним з видів СВК, показовим прикладом справедливості зазначеного висновку
є матеріали справи № 905/1917/16 Господарського суду Донецької області за
позовом Державної Азовської морської екологічної інспекції (ДАМЕІ) до
найбільшого

промислового

водокористувача

України:

Металургійного

комбінату Азовсталь (МКА). ДАЕІ встановила, що МКА у певний період
здійснював через один з випусків наднормативний скид ЗР зі стічними водами
до акваторії Азовського моря, чим заподіяв шкоду навколишньому природному
середовищу. Відповідач посилався на те, що ДАМЕІ взагалі не визначила
показників фактичного скиду ЗР в одиницях виміру маси забруднюючих
речовин на одиницю часу MT-1 (за вимогою ВКУ), а встановила лише
перевищення гранично допустимої концентрації ЗР у мг/л, тобто, в одиницях
виміру маси на одиницю об’єму ML-3 (одного з додаткових показників за
вимогою Інструкції). Отже, фактичним предметом тривалого спору, який
остаточно вирішувався Вищим Господарським Судом України (постанова від
25 квітня 2017 року), було поняття додаткового показника ГДС (концентрації
ЗР) з відомчої Інструкції, відмінне від того, що визначено у ВКУ (масова
витрата ЗР). Причиною такої розбіжності є багаторічна, протягом 22 років після
прийняття

ВКУ,

відсутність

змістовних

(понятійних)

змін

Інструкції,
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розробленої у 1994 р. Зазначена Інструкція й досі залишається незмінною у
всіх понятійних та принципово важливих частинах.
Існує глибока змістовна розбіжність українського поняття ГДС та
європейського поняття ГВВ (або ГВЕ) у ВРД. З п. 1.7 Інструкції випливає, що
теоретичною базою ГДС є т.зв. «асимілююча спроможність водного об’єкта»,
яка обумовлена фізичними, хімічними та біологічними властивостями
(змішування, розбавлення і самоочищення домішок) на ділянці водного об’єкта
біля місця скидання ЗР, тобто його іммісійною здатністю. Отже, нормативи
ГДС визначаються з урахуванням подальшого розбавлення ЗР за умови
дотримання ГДК у контрольному пункті водного об’єкта. Тоді як ГВВ, за ст.
2(40) ВРД, визначаються «без урахування подальшого розбавлення» і
«звичайно мають застосовуватися до місця, у якому емісії вивільняються від
установки». Отже, ГВВ є характеристикою установки. Крім того, для ПР, за ст.
4 ДСЯД, є можливим визначення ГВВ за умови дотримання СЯД на межі ЗЗ. З
аналізу європейських дослідників у [65, p. 49–86] випливає, що існуючий
донині український підхід до регулювання скидання ЗР використовувався
європейськими державами на перших етапах еволюції їх водної політики,
задовго до розроблення та прийняття ВРД. Слід зазначити, що в Україні
робилися спроби перейти до аналогів НДМ для систем централізованого
очищення міських стічних вод. У п. 19 Правил для комунальних споруд
повного біологічного очищення стічних вод для трьох найбільш важливих
показників складу (біохімічне споживання кисню (БСК5), хімічне споживання
кисню, завислі речовини) визначено ГДС, які є навіть дещо кращими ніж
відповідні значення за Директивою 91/271/ЄС [66]. Але така діяльність не
отримала належного розвитку. Для визначення НДМ та вимог до них у джерелі
права адекватними місцями є ст. 35 та ст. 39 ВКУ, де йдеться про галузеві
технологічні нормативи утворення речовин.
Незважаючи на зазначені змістовні та глибокі понятійні розбіжності у
джерелі [67] було визнано, що «Законодавство України частково відповідає
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вимогам директив сектору (ступінь відповідності середній), проте в окремих
аспектах потребує глибокої трансформації». Але до цього часу зазначена
трансформація не торкнулася важливого ЕП підінституту РСЗР.
У цьому розділі у розвиток та додатково до результатів попереднього
розділу, визначено, що головною перешкодою імплементації європейських
вимог, є різне цільове спрямування європейського та українського водних
законодавств:

водоохоронне

та

господарське

відповідно.

Відмінності

спричиняються, перш за все, відсутністю у ВКУ механізму поділення ХР на ПР
і СР та диференційованого ставлення до регулювання скидання цих категорій
речовин. Виявлено принципові відмінності між базовими поняттями водних
законодавств ЄС та України щодо критеріїв хімічної якості поверхневих вод:
СЯД та ГДК відповідно. Констатовано існування в українському ЕП
підінституті РСЗР юридичних колізій щодо вимог до скидання ХР. Також
виявлено наявність змістовних розбіжностей між поняттями правових
інструментів регулювання: ГВВ у ВРД та ГДС у ВКУ. Підтверджено висновок
попереднього розділу, що задля ефективної імплементації європейського
водного законодавства парадигма української охорони вод вимагає зміни з
господарської на екологічну. Першими кроками у напрямі подолання
розбіжностей мають бути:
– запровадження європейського поділу ЗР за небезпекою для довкілля,
черговістю боротьби з ними та регулювання їх скидання;
– рецепції базових європейських понять, зокрема, пов’язаних з СЯД та
його похідними, з регулюванням скидання речовин у водні об’єкти. На цьому ж
кроці треба створювати басейнові та локальні сучасні переліки СР.
Важливим завданням є необхідність законодавчого закріплення у ВКУ
понять НДМ та КП щодо регулювання скидання речовин, які орієнтується як на
стандарти емісії, так і на СЯД.
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Отримані результати можуть використовуватися для розроблення
законопроектних
європейського

та

нормопроектних

принципу

регулювання

пропозицій
скидання

при
ЗР.

імплементації

Додатково

слід

підкреслити, що альтернативою глибокої екологізації ВКУ шляхом рецепції
досліджених понять та значних змін може стати розроблення та прийняття
спеціального Закону України «Про охорону вод», подібного Закону України
«Про охорону земель». Останній діє у відповідній сфері регулювання разом із
Земельним кодексом України.
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3 ВИМОГИ ТЕХНІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ЗОН ЗМІШУВАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО
СТ. 4(4) ДИРЕКТИВИ 2008/105/ЄС
З результатів першого етапу (2019 р.) виконання даної НДР випливає
необхідність розгляду у повному обсязі вимог технічних документів ЄС з
ідентифікації зон змішування. Відповідні документи містяться у джерелах [68,
69].

Така

необхідність

визначається

метою

впровадження

в

Україні

європейських методів та досвіду екологічного нормування, з якими мають
ознайомитися працівники органів басейнового управління водними ресурсами.
У свою чергу, фахівцям з розроблення екологічних нормативів треба оволодіти
цими методами та їх використовувати у практичній діяльності з регулювання
водокористування.
Обов’язковою вимогою для такого розгляду є дотримання узгодженості
наукових понять та науково-технічної термінології європейського джерела з
українськими. Знайомство з українським перекладом тексту оригінального
джерела має допомогти вітчизняним фахівцям краще зрозуміти вимоги до
інструментальних

можливостей

та

розрахункових

засобів

регулювання

скидання забруднюючих речовин шляхом використання зон змішування, які
застосовуються
європейського

в

ЄС.

Подальшою

інструментарію

в

ціллю

є

українському

найкраще

застосування

водному

законодавстві,

опанування технікою відповідних дій при державному управлінні охороною
вод. Ознайомлення із зазначеним джерелом, його вивчення та аналіз є
винятково важливими для імплементації відповідних вимог європейського
водного законодавстві. Виходячи з такої необхідності та мети науковим
керівником даної НДР було здійснено авторський переклад та науково-технічне
редагування джерел [68, 69]. Такі переклади на мають офіційного статусу і
призначені виключно для цілей виконання даної НДР. Тому виконані переклади
слід розглядати як допоміжні робочі матеріали, спрямовані на ознайомлення з
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науково-методичними

та

розрахунковими

інструментами

регулювання

скидання ЗР в ЄС. Через великий обсяг тексту кожного джерела їх переклад
наведено у даному та подальшому розділі у скороченому вигляді (із
збереженням головних змістовних частин).
3.1

Технічне

керівництво

для

ідентифікації

зон

змішування

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

у
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УКРНДІЕП; керівн. В. І. Уберман. № ДР 0120U101434. Харків, 2020. 233 с.».
Даний переклад не має офіційного статусу, а є виключно авторським
інформаційним і робочим матеріалом, призначеним для ознайомлення з
науково-методичними

та

розрахунковими

інструментами

регулювання

скидання хімічних речовин в ЄС.

© Уберман В.І., передмова, переклад на українську мову, наукове редагування,
2020

86

ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРЕКЛАДУ
Запровадження в Україні європейської системи забезпечення доброї
якості води в її природних джерелах вимагає створення відповідних екологоправових підстав, ефективних законодавчих інструментів та нормативнометодичних засобів. В екологічному законодавстві ЄС, яке є важливою
складовою acquis communautaire, відповідні вимоги зосереджено в екологоправовому інституті якості вод та її регулювання (ЕПІЯВР) і в інституті
інтегрованого дозволу (ІД). Частиною ЕПІЯВР є підінститут регулювання
скидання забруднюючих речовин (РСЗР), до якого входять еколого-правові
інструменти, що впливають на якість вод шляхом обмеження емісії (виділення)
забруднюючих речовин (ЗР) зі зворотною водою і мають назву нормативів
граничного значення викидів (ГЗВ). До базових критеріїв якості вод належать
стандарти якості довкілля (СЯД). Головними європейськими джерелами
ЕПІЯВР та ІД є:
– Директива

2000/60/ЄС

«Про

встановлення

рамок

діяльності

Співтовариства в галузі водної політики»;
– Директива 2008/105/ЄC «Про стандарти якості довкілля в галузі водної
політики»;
– Directive 2013/39/EU «amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC
as regards priority substances in the field of water policy» (наразі український
переклад відсутній);
– Директива
небезпечними

2006/11/ЄС

речовинами,

«Про
що

забруднення,

скидаються

спричинене

деякими

до

водного

середовища

промислові

викиди

(інтегроване

Співтовариства»;
– Директива

2010/75/ЄС

«Про

запобігання та контроль забруднення)»;
– Директива 2008/1/ЄС «О комплексном предотвращении и контроле
загрязнений».
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Імплементація законодавства ЄС належить до міжнародних зобов’язань
України і здійснюється з 2014 р. Протягом 2010 – 2019 років в Україні
виконувалися головні кроки реформування державного управління у галузі
охорони та раціонального використання вод, його адаптації до європейського
водного законодавства шляхом впровадження інтегрованого управління
водними ресурсами за басейновим принципом (ІУВРБП). Центральною ланкою
реформування є перехід до європейського законодавчого регулювання
скидання ЗР, без якого неможливо досягнути цілей забезпечення європейської
якості вод.
На шляху імплементації ІД лише недавно розроблено проєкт змін у
дозвільній системі природокористування. За цими змінами у складі заходів з
реформи

дозвільної

системи

пропонується

запровадження

ІД

для

промисловості та створення галузевих керівництв з переліком найкращих
доступних методів та технологій (НДМТ).
За водним законодавством України скидання ЗР є одним із видів
спеціального водокористування, яке розглядається як складова ІУВРБП. З
іншого

боку,

у

водному

законодавстві

ЄС

інститут

спеціального

водокористування відсутній, а еколого-правові інструменти регулювання якості
вод шляхом впливу на емісії ЗР пов’язано з комбінованим підходом до
регулювання, який вимагає здійснення емісії або на базі НДМТ (чи відповідних
ГЗВ), або – з дотриманням СЯД.
Визначено, що значний негативний вплив на якість води чиниться
скиданням (емісією) пріоритетних, зокрема, небезпечних ЗР із зворотною
водою підприємств різних секторів економіки та господарства. Тому
центральною ланкою реформування слід вважати перехід до європейського
законодавчого та нормативно-методичного регулювання скидання ЗР, без якого
неможливо досягнути цілей забезпечення європейської якості вод.
На жаль, до цього часу в Україні використовуються давно віджилі
підходи та нормативно-методичні засоби регулювання скидання ЗР, які
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ґрунтуються ще на принципах соціалістичної економіки та охорони вод, на
застарілій нормативній базі. За вимогами до імплементації законодавства ЄС
такі принципи, інститути, підходи та інструменти підлягають заміні на
європейські.
Даний переклад не є офіційним і спрямовано на попереднє ознайомлення
з вимогами до підходів та методів регулювання скидання ЗР, прийнятих у
водному законодавстві та в охороні вод держав-членів ЄС, а також з досвідом у
цій галузі екологічно розвинених країн.
Перекладач намагався зберегти максимальне наближення до оригінальної
форми, наукового стилю викладення та візуальної подібності вихідного тексту
та, незважаючи на істотну відмінність принципів європейської та української
охорони вод, зробити переклад доступним і зрозумілим для українських
фахівців, які зацікавлені у такій робочий інформації.
Перекладач та науковий редактор сподівається, що представлені
матеріали, хоча і не мають офіційного статусу, але можуть бути корисними як
авторський інформаційний матеріал для керівників природоохоронних та
водогосподарських органів, науковців, докторантів та аспірантів, студентів
навчальних закладів, практичних працівників та широкого кола осіб, які
цікавляться принципами, методами та інструментами регулювання скидання
забруднюючих речовин у водні об’єкти Європейського Союзу з дотриманням
природоохоронних вимог.
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ПЕРЕДМОВА
Директори по водних ресурсах Європейського союзу (ЄС), держав що
приєднуються, держав-кандидатів та держав Європейської Асоціації Вільної
Торгівлі спільно розробили спільну стратегію втілення (ССВ) для підтримки
реалізації Директиви 2000/60/ ЄС, «створення рамок для дій Спільноти у галузі
водної

політики»

(Рамкова

директива).

Основна

увага

приділяється

методологічним питанням, пов’язаним із загальним розумінням технічних та
наукових наслідків Водної рамкової директиви. Зокрема, однією із цілей
стратегії є розробка керівних документів, що не мають обов’язкової юридичної
сили, та практичних документів з різних технічних питань Директиви. Ці
документи орієнтовані на тих експертів, які прямо чи опосередковано
реалізують Водну рамкову директиву у річкових басейнах. Тому структура,
подання та термінологія адаптовані до потреб таких експертів і, при
можливості, уникають формальної юридичної мови.

Директива

2008/105/ ЄС

встановлює

стандарти

якості

навколишнього

середовища для 33 пріоритетних речовин, включених у Додаток Х ВРД, і 8
інших забруднюючих речовин, які вже регулюються на рівні ЄС у відповідності
до Директиви 76/464/ ЄЕС. У статті 4 першої директиви введено концепцію зон
змішування, прилеглих до місця скидання, де концентрація однієї чи декількох
речовин може перевищувати стандарти якості навколишнього середовища,
якщо вони не впливають на відповідність таким стандартам іншої частини
водного об’єкта. У пункті 4 встановлюються технічні керівні принципи для
визначення зон змішування, які мають бути ухвалені процедурою регулювання
без розгляду. Дані рекомендації задовольняють цій вимозі.

Дані керівні принципи є результатом роботи редакційної групи, створеної у
червні 2008 року Робочою групою Е з хімічних аспектів, яка працює під егідою
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ССВ. Цей результат базується на внеску широкого кола експертів та
зацікавлених сторін, які залучалися на протязі всієї процедури розроблення
Керівництва шляхом нарад та електронних засобів інформації.

Слід підкреслити, що за статтею 4 Директиви 2008/105/ ЄС держави-члени не
зобов’язані призначати зони змішування. Якщо вони вирішать це зробити, то
очікується, що вони будуть дотримуватися цих рекомендацій. Але керівництво
з визначення не є юридично обов’язковим. Крім того, в ЄС існує велике
різноманіття ситуацій, а рекомендації було написано для охоплення більшості з
них, але не для всіх. Тому держави-члени можуть відхилятися від нього, коли
це потрібно для забезпечення виконання цілей Директиви 2008/105/ ЄС.

У тих випадках, коли держави-члени визначають зони змішування, то до планів
управління річковими басейнами мають бути включені опис підходів та
методологій, що застосовуються для визначення зон змішування, та заходи, які
приймаються задля зменшення поширення зон змішування у майбутньому.
Дані керівні принципи будуть застосовуватися для другого циклу Плану
Управління Річковим Басейном і після цього. При цьому за керівне правило
слід брати принцип обережності.
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Для чого потрібні дані рекомендації?
У статті 4(4) Директиви СЯД (2008/105/ EC) визначено, що:
Технічні керівні принципи ідентифікації зон змішування приймаються за
процедурою регулювання, згаданою у статті 9(2) даної Директиви.
Мандат даних керівних принципів (див. посилання 16(27), стор. 30),
погоджений Директорами по водних ресурсах на їх нараді 24 – 25 листопада
2008 року, започатковує діяльність щодо зон зміщування з метою підтримки
роботи над Пріоритетними Речовинами и, як наслідок, над Спільною
Стратегією Втілення ВРД (2000/60/ ЕС).
При розробленні цих технічних керівних принципів головна увага приділялася
визначенню зон змішування за Статтею 4(4) Директиви СЯД (2008/105/ EC).
1. РЕЗЮМЕ
За останні роки якість води в Європі значно поліпшилася завдяки прийняттю
засадничої філософії для скорочення або, при можливості, усунення
забруднення у джерелі. На європейському рівні цей так званий «комбінований
підхід» становить основу Водної Рамкової Директиви (2000/60/ ЄС).
Дотримання стандартів якості навколишнього середовища (СЯД) є невід’ємною
частиною цієї стратегії, а режими управління скиданням стічних вод зазвичай
призначаються для забезпечення того щоб концентрація забруднюючих
речовин у приймаючий воді не перевищувала СЯД. Однак, якщо концентрація
забруднюючої речовини, яка викликає занепокоєння (стурбованість) (CoC), у
вихідному потоці є більшою ніж значення СЯД у точці скидання, то поблизу
точки скидання утвориться зона перевищення СЯД. Директива 2008/105/ ЄС
дає можливість Державам-членам при дотриманні ряду критеріїв дозволяти такі
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зони перевищення у масивах вод. Розуміння цього є важливим, оскільки воно
дозволяє Компетентному Органу спочатку визначити, чи є цей рівень
перевищення припустимим для зони змішування, яка пропонується, а потім
призначити відповідні місця для точок контролю. Ці керівні принципи були
розроблені щоб допомогти Державам-Членам завершити цей процес шляхом
використання Багаторівневого Підходу для забезпечення відповідного рівня
вивчення. Дані керівні принципи слід використовувати при визначенні зон
змішування для речовин, перелічених у Додатку 1А Директиви 2008/105/ЄC.
2. ВИЗНАЧЕННЯ
(1) Забруднення: Директива 2000/60/ЄС стаття 2(33) визначає:
«Забруднення» означає пряме чи непряме введення в результаті людської
діяльності речовин чи тепла у повітря, воду або землю, які можуть бути
небезпечними для здоров'я людини або для якості водних екосистем або
наземних екосистем, що безпосередньо залежать від водних екосистем, яке
призводить до пошкодження матеріальної власності або до припинення чи
погіршення

функціонування

комунальних

служб

або

інших

законних

користувачів довкілля. [Переклад за текстом Документу 994_962, поточна
редакція – Редакція від 11.03.2008. Верховна рада України]
(2) Стандарт якості навколишнього середовища: Директива 2000/60/EC
стаття 2(35) визначає:
"Стандарт якості довкілля" означає концентрацію окремого забруднювача або
групи забруднювачів у воді, осадах чи біоті1, що мають бути не перевищеними
з метою охорони здоров'я людей і довкілля. [Переклад за текстом Документу
994_962, поточна редакція – Редакція від 11.03.2008. Верховна рада України]
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(3) Зона змішування: Директива 2008/105/ЄC стаття 4 визначає:
1. Держави-Члени можуть визначати зони змішування, прилеглі до точок
скидання. Концентрації однієї або декількох речовин, перелічених у частині А
Додатку 1, у таких зонах змішування можуть перевищувати відповідні СЯД,
якщо вони не впливають на відповідність цим стандартам решти масиву
поверхневих вод.
2. Держави-Члени, які визначають зони змішування, мають включати до
планів, що розроблені у відповідності до статті 13 Директиви 2000/60/ЄС,
опис:
(а) підходів та методології, що застосовуються для визначення таких зон; а
також
(b) заходи, що прийняті з метою скорочення масштабів зон змішування у
майбутньому, наприклад, у відповідності зі статтею 11(3)(k) Директиви
2000/60/ЄС або шляхом перегляду дозволів, згаданих у Директиві 2008/1/ЄC,
або попередні правила, згадані у статті 11 (3)(g) Директиви 2000/60/ЄC.
3. Держави-Члени, які визначають зони змішування, мають забезпечити, щоб
поширення будь-якої такої зони:
(а) обмежувалося близькістю до точки скиду;
(b) було пропорційним, з урахуванням концентрацій забруднюючих речовин у
точці скиду та умов скидання забруднюючих речовин, наведених у попередніх
правилах, таких як попереднє врегулювання та/або дозволи, згадані у статті
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11(3)(g) Директиви 2000/60/ЄС та у будь-якому іншому подібному законі
Співтовариства, у відповідності до застосування найкращих доступних
технологій, та Статтею 10 Директиви 2000/60/ЄС, зокрема, після перегляду
попередніх правил.
4. Технічні керівні принципи для визначення зон змішування приймаються у
відповідності до процедури регулювання, згаданої у статті 9(2) даної
Директиви.
(4) Робочі визначення
Хоча в Директиві СЯД викладено різні варіанти, вона не надає конкретного
визначення «зони змішування». За відсутності формальних визначень для
сприяння розробленню даних керівних принципів редакційна група узгодила
робочі визначення . Розробленими робочими визначеннями є наступні:
(1 Директива 2008/105/ЄС встановлює значення СЯД щодо речовин із списку
пріоритетних. Ці значення, що було встановлено у водному секторі,
вважаються такими, які забезпечують захист у всіх секторах. Ці керівні
принципи спершу було розроблено, в основному, щоб забезпечити настановами
зони змішування щодо значень СЯД для води. Однак, у тих випадках, коли
компетентному органу треба розглянути зони змішування для біоти або (за
наявності) для стандартів осаду, то вони повинні розглядатися у кожному
конкретному випадку та можуть вимагати одразу розгляду на Рівні 3.)
«Зона змішування призначається Компетентним Органом як певна частина
масиву поверхневих вод, яка є прилеглою до точки скиду і в межах якої
концентрація однієї або декількох забруднюючих речовин, що викликають
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занепокоєння (стурбованість), можуть перевищувати відповідні СЯД при умові
що це не впливає на дотримання СЯД на решті масиву поверхневих вод».
Там, де у даному керівництві використовується термін «Зони Змішування»,
може бути потрібною оцінка розміру певної зони змішування на підставі AAEQS та/або MAC-EQS.
Забруднююча речовина, що викликає стурбованість (занепокоєння) (CoC):
У цьому документі забруднююча речовина, що викликає стурбованість
(занепокоєння), належить до речовин, перелічених у Додатку 1А Директиви
2008/105/ЄС. Слід звернути увагу, що всюди, де цей термін наведено у
квадратних дужках [Забруднююча речовина, що викликає стурбованість] або
[CoC], це означає концентрацію забруднюючої речовини, що викликає
стурбованість.
3. ВСТУП
В Європі якість води у багатьох поверхневих водах в останні роки значно
поліпшилася завдяки прийняттю засадничої філософії для скорочення
забруднення у джерелі. На європейському рівні так званий «комбінований
підхід» становить основу Водної Рамкової Директиви (2000/60/ЄC – стаття 10) і
будується на принципі, який вимагає встановлення управління викидами
(скидами) за найкращими наявними технологіями (ННТ) або встановлення
відповідних значень граничного викиду разом із стандартами екологічної
якості. Якщо стандарт екологічної якості вимагає більш жорстких умов для
свого досягнення, то мають бути встановленими більш жорсткі обмеження на
викид.

99

Стандарти Якості Довкілля, що вперше введені у Директиві про небезпечні
речовини 2

76/464

/ЄEC

(ДНР),

надають

управлінську

підставу

для

забезпечення:
– первинного механізму для встановлення цілей якості для масивів вод
– засобів оцінки відповідності таких вод
– базу для розрахунку умов дозволу для скидання у такі води
Дотримання стандартів екологічної якості (СЕЯ) є важливою умовою при
прийнятті рішень про належні режими очищення та скидання стічних вод.
Режими управління скиданням зазвичай призначено для забезпечення того,
щоби [CoC] у приймальній воді не перевищувала СЯД, але якщо концентрація у
скиді більше ніж значення СЯД, то поблизу точки скидання виникне зона
перевищення СЯД. Директива 2008/105/ЄС дозволяє Державам-Членам
допускати такі зони перевищення у масивах вод, коли виконується ряд
критеріїв (див. Розділ 2.3). Розуміння цього є важливим, тому що воно дозволяє
Компетентному Органу спочатку визначити чи буде такий рівень перевищення
припустимим перед призначенням зони змішування, а потім визначити
необхідне розташування точок контролю.
Застереження!
Для тих точкових джерел скидів, які мають відповідати IPPC, впровадження
найкращих доступних технологій (НДТ) є необхідною умовою для визначення
зон змішування.
(2 кодифицирована як Директива 2006/11/EC)
Держави-Члени мають застосовувати комбінований підхід, передбачений у
Статті 10 Директиви 2000/60/ЄС та у Директиві 2008/1/ЄС. Це означає, що
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треба вживати заходи, які відповідають найкращим доступним технологіям
(НДТ). Застосування НДТ є обов'язковим, незалежно від того призначені зони
змішування чи ні. НДТ для окремих груп промислового сектору описано у
відповідних документах щодо BREF 3. Більше того, для задоволення СЯД може
бути потрібним більш жорстке регулювання викидання ніж те, яке виникає
внаслідок застосування НДТ 4.
Компетентний Орган має бути задоволеним що при встановленні допустимого
поширення зони змішування будуть досягнуті відповідні цілі Водної Рамкової
Директиви для масиву вод, які встановлені у Плані Управління Річковим
Басейном. Сюди входить належне врахування можливих наслідків для
захищених або чутливих районів. Слід розуміти, що у залежності від типу
масиву вод ці міркування мають включати можливість врахування зворотного
напрямку течії та плавучості стоків.
На даному етапі при розгляді поширення зони змішування доречно розглядати
дані, які мають використовуватися щоб характеризувати стічні та приймаючі
води.
Оскільки багато водних об'єктів в Європі перетинають міжнародні кордони, то
зрозуміло, що перевагу слід надавати узгодженому підходу.
Зони змішування, які широко використовувалися з 1980-х років, мають як
просторові так і часові розміри і можуть визначатися з гідроморфологічних
міркувань. Фізично змішування може відбуватися у приймаючій воді уздовж,
поперек та вертикально, та на нього можуть впливати сезонні, метеорологічні
та інші часові зміни. Отже, відповідний рівень розгляду має враховувати
статистики (або ймовірності) частоти можливих перевищень СЯД у просторі та
у часі, у поєднанні з просторовим та часовим розподіленням потенційних
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рецепторів (чутливих об’єктів), мінливістю скидів та приймаючого потоку води
та якістю як викидів (скидів) так і приймаючої води. У припливних водах 5
виникають додаткові ускладнення – зворотні потоки, сезонність, хвилі та
можливе дуже велике надходження приймаючих вод.
Спосіб, яким скид змішується з приймаючою водою, залежить від конкретного
випадку. Для лінійних масивів вод, таких як річки (або вузькі естуарії
(лимани)), повне змішування точкового джерела скидання за поперековим
перерізом у деяких випадках може досягати кілометрів, а у деяких випадках
там, де є сильна стратифікація, повного змішування може взагалі не статися.
При розгляді прийнятності зони змішування можуть грати роль інші фактори
такі як наявність захищених або чутливих областей. Наприклад, у випадку,
якщо зона змішування перетинається із заборами питної води, для дотримання
зобов’язань щодо питної води потрібні більш жорсткі стандарти якості ніж
СЯД, що встановлені у Директиві 2008/105/ЄС. У цьому випадку слід
зменшити поширення зони забруднення, щоб дотриматися «вимоги про захист
питної води». Обмеження на поширення зони змішування слід також
враховувати, якщо перевищення СЯД для речовини з Додатку А Директиви
2008/105/ЄС чинить негативний вплив на чутливу область, таку як нерестовище
для риби. У Параграфі 5.3 це уточнюється. Потенціал для поширення, ступеня,
тривалості та зворотності будь яких несприятливих ефектів всередині зони
змішування (наприклад, за значенням приємності або за будь-якими
елементами якості з 2000/60/ЄС (Додаток V)) є ключовими елементами процесу
прийняття рішення.
Ціль має полягати в обмеженні несприятливих впливів у зоні змішування,
особливо стосовно будь-якого гострого впливу від скиду, який цікавить.
(3 доступ за адресою http://eippcb.jrc.es/reference/
4

Дивись статтю 10(3) у ВРД та статтю 10 Директиви 2008/1/ЄС.
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Ця категорія включає ті прісні води, які зазнають значних коливань

припливів.)
Будь-який новий скид може призводити до збільшення концентрацій
пов’язаних з ним CoCs (як це визначається за конкретним розподіленням, яке
може змінюватися у залежності від мінералізації, рН, температури і т.д.) або у
речовині завислих часток, або в осаді. Такі тверді речовини, як правило,
транспортуються (у бік) від точки скиду, але можуть локально накопичуватися,
якщо вони скидаються у зоні осадження. У припливних зонах або у сезонних
потоках певне місце (скидання) у різний час може бути осадковим,
розмивальним або нейтральним. Завислі речовини при транспортуванні
продовжують взаємодіяти з водною фазою, що може призвести до їх
повторного розділення, або ці частки можуть змінювати свою природу
(наприклад,

якщо

відбувається

флокуляція),

що

призводить

до

змін

концентрацій речовин у фазі часток. Після накопичення у дію включаються
додаткові фізичні, хімічні та біологічні процеси, які можуть впливати на
концентрацію фази осаду та на біодоступність відповідної речовини.
Новий скид також може впливати на місцеву прикріплену біоту (у залежності
від її місцезнаходження стосовно скиду), яка може зазнавати впливу більш
високих концентрацій речовини у водній фазі. У деяких випадках це
призводить до більш високих концентрацій певної речовини у відповідній біоті.
Мігруюча біота може піддаватися впливу водної та суспендованої фази, які
перевищують СЯД, лише протягом деякого часу. У деяких випадках, але не
завжди, на рух біоти може впливати наявність скиду.
Таким чином, дозволене поширення (що виражено деякими або усіма
показниками: довжина, ширина, площа поперекового перетину, площа у плані
або об’єм у залежності від його змін у часі) водною фазою перевищення СЯД
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має враховувати можливість збільшення концентрації завислих часток, осадів
та біоти як всередині так і зовні поширення зони змішування, дозволеній у
водній фазі. Крім того, коли CoC легко трансформується в осад, для
дотримання Статті 3(3) Директиви 2008/105/ЄС важливо забезпечити щоб будьякий скид не призвів до значного збільшення забруднення осадів.
Плани Управління Річковим Басейном мають визначати тиски пріоритетних та
інших

специфічних

забруднюючих

речовин,

визначати

джерела

та

встановлювати програми заходів, спрямованих на скорочення викидів цих
речовин. Для пріоритетних небезпечних речовин вони мають також включати
заходи з метою припинення антропогенних викидів, скидів або втрат (див.
джерело 16(10)). У кожному випадку має бути надана підстава для зменшення
викидів цих речовин з джерел. Статтею 4 Директиви 2008/105/ЄС у
законодавство ЄС введено поняття зони змішування для скидів забруднюючих
речовин. Ефективні зони змішування мають бути обмеженими близькістю до
точки скидання та мають бути пропорційними (співмірними) з урахуванням
концентрацій забруднюючих речовин у точці скиду та умов викидів (скидів)
забруднюючих речовин, що містяться у попередніх правилах, у відповідності із
застосуванням найкращих доступних технологій. Крім того, до Планів
Управління

Річковими

Басейнами

має

включатися

опис

підходів

та

методологій, що використовуються для визначення зон змішування та заходів,
які приймаються з метою зменшення поширення цих зон змішування у
майбутньому.
У

теперішній

час

широке

дослідження

забезпечує

добре

розуміння

гідрологічних та динамічних процесів (див. главу 16.0 Посилання на
Моделювання та Моделі), включених до ряду доступних математичних
моделей, які прогнозують змішування стічних вод. Деякі Держави-Члени вже
прийняли правила для призначення зон змішування. У відповідних випадках ці
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Керівні Принципи використовують або надають референтні (відсилкові)
приклади таких моделей та правил.
За Директивою 2008/105/ЄС Компетентний Орган є відповідальним за
призначення та розвиток зон змішування і повинен забезпечити заснований на
ризику пропорційний підхід такий, щоб усі фактори було розглянуто з
належною деталізацією. Хоча для більшої частини випадків може бути
забезпечено єдиний скрінинговий підхід, який дозволяє ефективне визначення
та адміністрування, (однак) складність та мінливість, яка властива як різним
видам скидів так і приймаючих вод у всій Європі, означає, що у деяких
випадках прості рішення є неможливими і потрібно розроблення критеріїв,
щодо конкретного випадку. Для задоволення усіх таких обставин був
розроблений багаторівневий підхід. У наступних главах викладається цей
підхід, призначений для допомоги Державам-Членам в обранні належного рівня
розгляду.
Дослідження та моделювання на рівнях 3 та 4 можуть бути коштовними, тому
Компетентному Органу та водокористувачу, якому належить скид, слід дійти
згоди стосовно того, хто буде відповідальним за надання даних, необхідних для
закінчення вивчення, а також хто візьме на себе необхідне моделювання. На
більш пізніх рівнях для забезпечення даними про вплив скиду на навколишнє
середовище може знадобитися залучення промисловості.
4. ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПІДХІД
4.1. Призначення
Призначення цих керівних принципів полягає у тому, щоб допомогти
Компетентним

Органам

спочатку

визначити,

де

необхідна

зона
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змішування, а потім визначити її розмір та прийнятність з використанням
«багаторівневого підходу», розробленого для застосування відповідного
рівня деталізації та перевірки.
При оцінюванні припустимості запропонованої зони змішування Компетентний
Орган повинен розглядати відповідність СЯД у масштабі масиву вод, а також
будь-які конкретні проблеми, такі як захист питних водопостачальників та
інших чутливих областей. У разі виявлення потенційні труднощів, коли певний
скид не буде задовольняти цим керівним принципам, якщо всі умови цих
положень виконуються Компетентному Органу може знадобитися розглянути
як частину оцінки положення про звільнення зі Статті 4 6 2000/60/ЄС.
Керівні принципи можуть допомогти Державам-Членам у виборі точок
моніторингу а, отже, надати інформацію для розробки програм моніторингу у
напрямку існуючих Керівництв ССВ (№№ 7 та 9).
Дані керівні принципи будуть застосовуватися за положеннями Директиви
2008/105/ЄС для речовин, що містяться у Додатку 1 Частина А. Однак,
досліджені принципи можуть застосовуватися і до Національних, Регіональних
або місцевих списків Специфічних Забруднюючих Речовин у Додатку VIII до
Директиви 2000/60 /ЄС.
4.2. Багаторівневий підхід
«Багаторівневий Підхід» був розроблений для документування дерева
політичного рішення, яке може бути прийнято Державами-Членами при
встановленні Зон Змішування за Директивою 2008/105/ЄС. Він забезпечує
індивідуальне (окреме) рішення із задовільним рівнем деталізації у вигляді
схематичних блокових діаграм, які більш детально викладені у Главах 7–11.
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(6 Стаття 4 Водної Рамкової Директиви забезпечує основу для встановлення
екологічних цілей, а також включає важливі положення про звільнення, які
встановлюють підставу для:
І. скорочення строків (Стаття 4(4)) або
ІІ. менш суворих цілей (Стаття 4(5)) у випадках, коли поліпшення
потрібує технічно неможливого або є непропорційно дорогим)
Ціль на кожному рівні полягає у тому щоб визначити такі скиди, які не
викликають стурбованості, а також виділити скиди, які вимагають зменшення
розміру зони змішування. Ці Керівні принципи сприяють створенню єдиної та
обґрунтованої структури для таких визначень, що забезпечують рішення, які є:
– Ефективними – використовують ресурси тільки тоді, коли це потрібно,
є співмірними середовищу, для якого вони призначені, та відповідають
сучасному регуляторному підходу, заснованому на ризику
– Надійними – ведуть до відтворюваних рішень, які сприяють сталому
використанню водного середовища
–

Гнучкими

–

задовольняють

потреби

Європейського

водного

середовища.
Багаторівневий підхід можна резюмувати наступним чином:
Рівень 0

Чи присутній забруднювач, який викликає стурбованість?

Рівень 1

Початковий Скрінинг

Рівень 2

Проста апроксимація

Рівень 3

Детальна оцінка

Рівень 4

Дослідницьке вивчення / Перевірка моделей

107

Застереження!
Оскільки до всіх IPPC точкових джерел треба застосовувати НДТ, то будь-яке
зменшення зони змішування для цих точкових джерел має включати заходи
поза поточною НДТ. Це може викликати непропорційно коштовну перевірку як
частину цих розглядів.
Для одержання додаткової інформації див. Керівництво ССВ № 20
(Виключення для Екологічних Цілей).
4.3. Рівень 0 – Чи присутня забруднююча речовина, яка викликає
стурбованість?
Рівень 0 – це фільтр високого рівня, призначений для виявлення наявності
скидів з можливим випадком перевищення СЯД для CoC. Оскільки значення
СЯД, що встановлені для води, призначені для забезпечення адекватного рівня
захисту усіх ланок водного середовища, то будь-які стічні скиди, які не містять
концентрацій вище СЯД, не потребують подальшого розгляду и тому не
вимагають визначення зони змішування.
4.4. Рівень 1 – Початковий Скрінинг
Рівень 1 призначений для визначення того, чи вимагають скиди, що виявлені на
Рівні 0, подальшої уваги і видалення із подальшого розгляду тих скидів, які є
тривіальними стосовно використання простих тестів. Набір запобіжних
фільтрів дозволяє визначити прийнятність зон змішування, пов'язаних зі
скидами настільки малими, що кількісна оцінка поширення перевищення буде
неналежним (зайвим) навантаженням для регулюючих органів та зацікавлених
сторін.
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4.5. Рівень 2 – Проста апроксимація зони змішування
Ціль оцінки Рівня 2 полягає у тому щоб виключити ті скиди, які вочевидь є
прийнятними або неприйнятними ґрунтуючись на простій конкретній оцінці
для певного випадку, використовуючи початкову індикативну оцінку розміру
поширення перевищення СЯД. Існує деяка кількість підходящих засобів, які є
комерційно доступними для даного випадку – список посилань наведено у главі
16.0. Однак, як допоміжний інструмент для даного керівництва, існує
програмне забезпечення Discharge Test (Тест Скиду) у форматі MS Exel
Workbook.
4.6. Рівень 3 – Детальна оцінка зони змішування
У складних випадках може бути потрібною більш детальна оцінка. Рівень 3
забезпечує таку оцінку, яка часто виконується з використанням комп'ютерних
методів моделювання для розгляду окремих обставин певного скиду (або груп
скидів). На цьому рівні підхід, що вимагається, може бути значно більш
складним, ніж той, який застосовувався на рівні 2, з детальним розглядом
просторової та часової зміні поширення перевищення СЯД.
4.7. Рівень 4 – Дослідницьке вивчення (необов'язково)
Якщо після оцінки все ще існує невизначеність, то може бути доречним
виконати дослідницьке вивчення для перевірки результатів, уточнення
застосовуваного

підходу

або

характеризування

фактичних

впливів,

що

відбуваються всередині (зон) поширень перевищень СЯД. Там, де такі

дослідження

демонструють

потенційну

розбіжність

з

прогнозними

результатами, може знадобитися повернення до відповідного рівня та
відповідно перевірка / поточнення підходу.
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N.B. Хоча тут воно представлене як Рівень 4, але дослідницькі вивчення
можуть також робитися на будь-якому з Рівнів 0–3. Якщо є доступна
інформація її можна використовувати, а дані Керівні принципи не призначені
для стримування збору та використання відповідної інформації для прийняття
рішень.
Такі дослідження можуть також бути корисними при розгляді питання буде чи
ні прийнятним перевищення СЯД для існуючого скиду. Якщо є доступними
широке

коло

даних

моніторингу,

то

можливо

розширити

рішення

використовуючи лише дослідницьке вивчення. Польові вивчення природи
чутливих об'єктів, прилеглих до запропонованого місця скиду, можуть
відіграти свою роль у вирішенні можна чи не можна вважати прийнятним
поширення таке перевищення СЯД, яке є очікуваним на підставі оцінки Рівня 3.
Застереження!
Прийняття будь-якого дослідницького вивчення здійснюється на розсуд
Держави-Члена. Воно не призначено для запровадження і не повинно
тлумачитися як спроба вимагати додаткового моніторингу.
5. ПРИЙНЯТНІСТЬ
5.1. Вихідні міркування та припущення
ВРД встановлює вимоги стосовно результатів (тобто екологічних цілей), а не
засобів

їх

досягнення.

Вона

побудована

на

чинному

законодавстві

Співтовариства, зокрема, на IPPC директиві 2008/1/ЄС та на директиві
91/271/ЄЕС про Міські Стічні Води, які встановлюють мінімальне регулювання
викидів для певних установок. Однак обидві директиви зобов'язують
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встановлювати більш жорсткі заходи регулювання у випадку, якщо це потрібно
для досягнення екологічних цілей, встановлених у відповідності з іншим
законодавством 7. Ці дві директиви включено у комбінований підхід Статті 10
ВРД, яка у параграфі 3 вимагає більш жорстких заходів управління у випадку,
якщо це потрібно для досягнення екологічних цілей у відповідності до статті 4
ВРД.
У цих керівних принципах припускається, що вимоги директив 2008/1/ЄС та
91/271/ЄЕС виконано до того, як почнеться будь–який розгляд щодо
призначення зон змішування.
Зобов'язання стосовно результатів означає, що зусилля з досягнення
екологічних стандартів можуть сильно змінюватися від одного місця до іншого.
Вплив на навколишнє середовище одного й того же скиду у відкритому морі
або у закритій бухті (затоці) з поганим обміном води може істотно відрізнятися.
Якщо в одному й тому же масиві води існує декілька установок, що скидають
деякий забруднювач в один і той самий масив води, то окремі вимоги для скиду
можуть бути більш жорсткими.
Дозволяючи зони змішування Директива 2008/105/ЄС неявно визнає, що
існують випадки коли концентрація забруднюючих речовин у стічній воді є
вищою ніж СЯД. Коли стічні концентрації будуть вищими, навколо скиду
виникне область, де концентрації будуть вищими ніж СЯД. Концентрації у
стічній воді можуть бути вище, ніж СЯД, оскільки технічні засоби не
дозволяють їх подальше зменшення або таке зменшення буде надмірно
дорогим.
У той час як зона змішування, за визначенням, є областю де СЯД перевищена,
то ці СЯД встановлюється для забезпечення адекватного захисту водної
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екосистеми. Створення зон змішування повинно засновуватися на принципі
попереджувальної дії та на тому що екологічна шкода має бути в
пріоритетному порядку обмежена у її джерелі, а отже дії мають бути
спрямованими

на

обмеження

просторового

та

часового

поширення

перевищення до мінімально можливого.
При створенні зон змішування, особливо у найбільш складних середовищах,
для досягнення балансу між необхідністю більш жорсткого управління викидом
та розміром зони змішування, необхідно обережне судження. Призначення зон
змішування має включати оцінку більш суворих заходів регулювання викидів,
які є технічно та економічно здійсненими, відносно (стосовно) переваг з точки
зору впливу на навколишнє середовище.
У випадках, коли скид ставить під загрозу досягнення цілей ВРД на рівні
масивів вод та немає технічних або економічно обґрунтованих варіантів
встановлення більш жорстких заходів управління скидом, можна уважно
розглянути можливість застосування виключень у статті 4 ВРД. Такі
виключення можуть застосовуватися лише у тому випадку, коли виконано всі
умови з ВРД.
В кінцевому рахунку у найбільш складних ситуаціях потрібна оцінка кожного
окремого випадку. Дане Керівництво містить деякі елементи, які треба
враховувати при прийнятті рішення.
5.2. Ключові Питання
Компетентний Орган повинен перш за все впевнитися у тому, що відповідні
положення Водної Рамкової Директиви для певного масиву вод, встановлені у
Плані Управління Річковим Басейном, будуть виконані коли визначена
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прийнятність поширення запропонованої зони змішування. Це включає у себе
належну увагу до можливих впливів на захищені або чутливі області та
потенційне накопичення осаду поза зоною зміщування. Слід визнати, що
критерії визначення прийнятності будуть специфічними для конкретного
випадку, можуть змінюватися за рівнем (дослідження) та будуть залежати від
типу масиву вод.
(7 Див. статтю 10 Директиви 2008/1/ЄC та Додаток 1.В.4 Директиви
91/271/ЄEC.)
Існує ряд питань, які мають бути розглянуті Компетентним Органом при оцінці
прийнятності. Вони можуть стосуватися розподілення певного поширення
перевищення СЯД як у часі так і у просторі:
1. Близькість – Чи обмежується певне поширення перевищення близькістю до
точки скиду (поняття застосовується до кожного окремого точкового скиду) за
2008/105/ЄC?
2. Пропорційність – Чи є певне поширення перевищення пропорційним з
урахуванням концентрацій у точці скиду та умов викидів у попередніх
регулюваннях? (НДТ тощо) (Поняття застосовується до кожного окремого
точкового скиду)
3. Досягнення Доброго Хімічного Стану – Чи є певне поширення
компромісом при досягненні належного хімічного стану для відповідного
масиву вод за 2000/60/ЄС (зокрема, Статтею 4) та вимогами 2008/105/ЄC
(зокрема, Додатком 1 Частина В).
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4. Досягнення Доброго Екологічного Стану – Чи є певне поширення
компромісом при досягненні належного екологічного стану для відповідного
масиву вод за 2000/60/ЄС (зокрема, Стаття 4).
5. Узгодженість – Чи є певне поширення узгодженим з вимогами, прийнятими
для інших точкових джерел скидів за іншим законодавством Співтовариства (а
саме, 2008/1/ЄС), та чи взаємодіє з 2000/60/ЄС та 2008/105/ЄС?
5.3. Фактори та оцінки, що лежать в основі прийнятності поширень Зони
Змішування
Діапазон розглянутих факторів буде мінятися та може стати більш широким на
пізніших рівнях. Отже, неможливо навести читачеві остаточний список. У
цьому розділі наводиться «контрольний список» факторів, з якого можна
визначити відповідний рівень деталізації, залежний від специфіки певного
випадку, щоб забезпечити надійний підхід до прийняття рішень, заснований на
фактичних даних. Важливо враховувати варіацію у розподілах концентрацій,
яка може виникати на практиці.
До відповідних факторів та оцінок належать:
а. Характеризація поширень перевищення EQS
Характеризація концентрації вимагає розгляду поширень у двох вимірах (2D)
(горизонтальному та вертикальному) та/або у трьох вимірах (3D), включаючи
усі джерела мінливості, які призводять до змін просторового поширення у часі.
У багатьох випадках недоцільно і непотрібно шукати всі можливі вимоги для
створення надійних статистик змін концентрації в усіх точках (у 3D).
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Також існують потенційні недоліки у випадку прийняття гіршого сценарію,
оскільки не може бути єдиного «найгіршого випадку» – різні чутливі об'єкти
можуть відчувати найбільший вплив за різних сценаріїв. У таких обставинах
слід подбати про те, щоб оцінені сценарії адекватно відображали зміни і, отже,
захищали

навколишнє

середовище,

не

встановлюючи

необґрунтованих

обмежень на скиди шляхом складання припущень про найгірший випадок.
Часто

використовується

водокористувачем,

підхід,

регулюючим

за

яким

органом

внаслідок
та

обговорення

зацікавленими

між

сторонами

визначається набір випадків (тобто комбінацій витрат приймаючої води, витрат
скиду

та

концентрацій,

вітрових

умов,

навколишніх

концентрацій,

навколишньої стратифікації тощо) та використовується моделювання для
кількісного визначення розподілів концентрацій, що виникають. Одним із
важливих розглядів має бути характеризація поширення перевищень СЯД у
контексті розмірів та розподілу потенційних чутливих об'єктів (див. (b) нижче)
всередині масиву (масивів) вод, що знаходяться під потенційним впливом, з
урахуванням 3D та часової зміни поширення перевищення СЯД.
b. Визначення рецепторів, що знаходяться під потенційним впливом
Слід визначити набір рецепторів (чутливих об'єктів), на які може вплинути
певний скид. Їх можна взяти з документів щодо використання та захисту
відповідної території, а також їх відповідних особливостей (купання,
веслування тощо), забору питної води, областей з реєстру охоронних територій
тощо. З цього можна визначити деяку кількість конкретних місць, які можуть
бути представлені (або захищені) групами рецепторів. Вихід моделі (та/або
польових спостережень) можна корисно зв'язати з цими місцями. Необхідність
визначення конкретних рецепторів, які знаходяться під потенційним впливом
(або у деяких випадках, що можуть виникнути, це може бути масив вод, який
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має досягати своєї цілі), в кінцевому рахунку випливає з базового визначення
забруднення (2000/60/ЄС Стаття 2[33]) з точки зору шкоди (включаючи
погіршення екосистем та використання навколишнього середовища) та із
конкретних біологічних елементів за ВРД, які використовуються для оцінки
екологічного стану.
При визначенні рецепторів важливо враховувати загальні цілі ВРД для певного
масиву води. Існуюче становище масиву води може бути далеким від того, що
очікує ВРД стосовно різноманіття, розподілу та чисельності видів, які є
потенційно чутливими до скинутих забруднюючих речовин і тому можуть
кваліфікуватися як рецептори. Обрані заходи можуть повернути деякі види, що
треба врахувати у прийнятті рішення. Наприклад, якщо певний вид риби не
присутній у водоймі через міграційні перешкоди вниз за течією, які, як
очікується, будуть подолані через будівництво рибного переходу, майбутня
присутність риби повинна враховуватися при прийнятті рішення про
прийнятність зони змішування. Якщо вищі рослини або водорості відсутні
через гідроморфологічні зміни насипів та потребують відновлення для
досягнення цілей ВРД, то слід також враховувати майбутню присутність цих
елементів біологічної якості з ВРД.
Може також виникнути ризик накопичення осадів поза межами зони
змішування, який слід враховувати.
Застереження!
Пам'ятайте – Для скидів поблизу межі двох масивів вод потенційно вражені
рецептори можуть знаходитися у суміжному приймаючому масиві (масивах)
води.
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Застереження!
При встановленні зон змішування Компетентний Орган повинен піклуватися
забезпеченням у будь-якій точці забору питної води відсутності загрози для
якості.
с. Визначення впливів, що сталися або очікуються
Поєднуючи знання про розподіл концентрацій у просторі та часі зі знаннями
про просторовий та часовий розподіл рецепторів та їх чутливості до речовини
(речовин), що викликають занепокоєння, можна побудувати розуміння
ймовірного впливу та реакцій рецепторів на речовини що скидаються. За
визначенням, допускаючи перевищення певного СЯД, всередині прийнятої
регулюючої зони змішування може бути дозволено деякий екологічний вплив.
Крім того, мінливість, яка виникає у польових умовах, може призводити до
переривчастого впливу на рецептори, що призводить до іншої реакції ніж та,
яка очікувалася якщо би концентрації діяла безперервно у середньостроковій
перспективі. Для деяких речовин концентрації на рівні СЯД і вище у польових
умовах можуть викликати у деяких рухомих організмів реакції уникнення, які
відрізняються від летальних або сублетальних ефектів на рівні організму. У
цьому випадку екологічний вплив може викликати скоріше заборону для
організму ніж кінцеву точку, яка оцінена у лабораторному експерименті з
токсичності. Такий вид розгляду також маж значення при дослідженні
можливості погіршення міграції видів-нерезидентів. Деякі рецептори можуть
бути присутніми лише сезонно у той час, коли навколишні концентрації є
малими через сезонні скиді або природні зміни! Більше того, має бути
розглянута ситуація, коли деякі рецептори можуть бути відсутніми через
існуючий тиски, які будуть виключатися за програмами заходів ВРД, а, отже,
зазначені рецептори можуть відновитися у найближчому майбутньому.
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Відмова від середовища існування через перевищення СЯД може мати згубні
наслідки для популяцій водних видів із складними вимогами до місця
перебування (наприклад, певні поселення личинок, майданчики для яйцекладок
тощо) і таким чином може призвести до локальної втрати популяцій та
цілісності

екосистеми.

Такі

випадки

можуть

потребувати

детального

розслідування.
d. Встановлення значущості впливу
Ця оцінка охоплює усі відповідні правові вимоги для захисту рецепторів та
враховує, при необхідності, захист організмів, функціонування екосистеми,
здоров'я людини, захист комерційних інтересів, інші види використання
навколишнього середовища і т.д., включає належний захист цілісності
майданчиків Natura 2000, інтереси Захищених Видів та інші аспекти RBMP
Реєстру Захищених Областей тощо. Поширення (виміряне у просторових та
часових термінах) прийнятної зони змішування може залежати від характеру
впливів, які очікуються або спостерігаються у межах запропонованої зони
змішування. Таким чином, зони змішування, де прогнозовані концентрації CoC
можуть викликати значні сублетальні або летальні ефекти, будуть значно
меншими ніж зони змішування, де ефекти обмежені малими сублетальними або
некритичними реакціями на зникнення середовища існування 8. Слід завжди
мати на увазі запобіжний підхід.
Тут є доречними міркування щодо того чи знаходиться зона змішування у
«близькості» до певного скиду і є «пропорційною», але ці міркування
неможливо характеризувати у жорстких, точних просторових, часових та
статистичних

термінах.

У

деяких

випадках

(наприклад,

для

деяких

прибережних або перехідних водойм) само собою розуміється, що область
перевищення СЯД знаходиться у безпосередній близькості від скиду і

118

пропорційна, тоді як ті самі розмірністьні характеристики області перевищения
СЯД вочевидь будуть неприйнятними для невеликого естуарію (лиману). При
розгляді прийнятності одного скиду також доцільно розглядати значення
концентрації навколишнього середовища (які є комбінацією природних
концентрацій та модифікацій (змін), обумовлених іншими антропогенними
джерелами). Таким чином, поширення перевищення СЯД для даного
навантаження

буде

значно

більшим,

якщо

природні

концентрації

є

наближеними до СЯД, ніж коли природні концентрації є дуже низькими. Тому,
розглядаючи питання про призначення зони змішування, слід забезпечити, щоб
це не перешкоджало класифікувати масив вод в цілому як такий, що
знаходиться у доброму стані. У главі 12.0 більш детально розглянуто як
поводитися з множинними скидами
(8 Можливо встановлення окремих керівних принципів стосовно поширення
«MAC-EQS зон змішування» та «AA-EQS зони змішування», але на практиці
розділ між ними може бути непотрібним, хоча у першому випадку може більш
підходити цілісний підхід до реакції екосистем та організмів та до порушення
«користування». Якщо MAC СЯД встановлені на рівні ЄС, то може бути
потрібним точний розгляд)
е. Природні фонові концентрації
Для металів та їх сполук Держави-члени можуть брати до уваги природні
концентрації, як визначено у 2008/105/ЄС Додаток 1 Частина В (3) (див.
посилання 16(27), стор. 6). Встановлення таких значень в окремих випадках та
точний спосіб врахування природного фону виходять за рамки даних вказівок.
Але, у деяких випадках природний фон може бути домінуючим внеском у
перевищення СЯД. Безумовно, фонові значення можуть бути враховані на
Рівнях 2-4 9.
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f. Встановлення Прийнятності Поширення Перевищення СЯД
Поширення перевищення СЯД, яке вважається Регулятором прийнятним у
масиві води, буде залежати від:
– просторової та часової зміни поширення;
– величини перевищення концентрацією рівня СЯД;
– та кінцевого характеру та масштабу потенційних побічних ефектів,
пов’язаних з перевищенням.
Якщо усі очікувані впливи вважаються прийнятними, то відповідне поширення
перевищення СЯД концентрацій може бути прийнятим, а зона змішування –
призначеною.
Дозволяючи

скид

Компетентний

Орган

може

обрати

(або

вимагати)

встановлення таких умов дозволу щоб забезпечити діяльність скиду в
оціненому діапазоні викидів та природних умов. У більшості випадків можна
очікувати, що поширення зони змішування не буде кількісно визначатися у
жорстких просторових, часових та статистичних термінах, а скоріше буде
передбачати обмеження, які накладаються на точковий скид, та їх взаємодію з
навколишніми умовами та процесами.
Директива

2008/105/ЄС

не

вимагає

щоб

Держави-Члени

реєстрували

поширення зон змішування ні окремо, ні у сполученні, – від Держав-Членів
вимагається описати підходи та методології, які використовуються для
визначення таких зон, та описати заходи, які приймаються з метою зменшення
поширення таких зон змішування у майбутньому.
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У деяких випадках можливо що Компетентний Орган може вважати скид
прийнятним через заходи, що включено у RBMP, які залежать від поширення
інших зон змішування або від виникаючих природних концентрацій, та без
яких питання про запропоновану зону змішування буде неприпустимим. Хоча
фактори, що впливають на таке визначення, будуть включати ті, які
обговорювалися вище, впливовими також є більш широкі міркування ВРД
RBMP.
(9 Більш детальну інформацію про фонові концентрації можна знайти у Додатку
17.5 та http://www.gtk.fi/publ/foregsatlas/index.php .)
Для оцінки Рівня 2 в цілому щоб найкращим чином зосередити доступні
ресурси для цілей скрінінгу Компетентні Органи можуть обрати для
використання

критерії

прийнятності

поширення

«за

умовчанням».

Варіабельність Європейських вод не надає можливості встановити значення за
умовчанням, які є придатними для всіх типів масивів вод. Можливо,
Компетентні Органи забажають встановити з метою скрінингу свої власні
значення або за типом масиву вод, або за Районом Річкового Басейну, або за їх
сполученням. Альтернативним чином, інші Компетентні Органи можуть
відчути себе здатними застосовувати методики скрінингу, що використовують
специфічні критерії поширення у кожному конкретному випадку. Такі
запобіжні поширення можуть бути встановлені з деяким ступенем адаптації
(пристосування) до «вбудованого» поширення у масив води. Наприклад, таким
підходом може бути вказаний нижче для річок та вузьких естуаріїв (лиманів),
де АА стосується середньої річної, а МАС – максимально допустимої
концентрації:
– для цілей скрінингу уздовж течії може вважатися прийнятною зона
перевищення AA [MAC], для якої XAA*W [XMAC*W] (м), де XAA та XMAC є
числами, а W є шириною масиву вод (м).
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Існують деякі Держави-члени, включаючи Данію, які застосовують зону
змішування з поширенням лише на малу відстань поза зони початкового
розбавлення. У прибережних водах вона становить 50–100 м від точки скиду. В
інших державах-членах максимальне поширення прийнятної зони змішування є
пропорційним ширині масиву води та обмежене обраним фіксованим
максимальним значенням. Наприклад, в Нідерландах для лінійних масивів вод
максимальна довжина (L) прийнятної зони змішування для хімічних речовин є
пропорційною ширині масиву води і дорівнює 10*W (ширина) з максимумом у
1000 м. Для прибережних вод використовується максимальне значення. Для
глибоких прибережних вод це відповідає довжині (L) у 150 м. В Австрії для
масивів води з шириною до 100 м L обмежено довжиною 1000 м, а для масиву
води з шириною (W) більшою 100 м, L встановлено до 10*W.
Для забезпечення того щоб перевищення СЯД не погіршувало якість усього
масиву вод та щоб поширення зони змішування обмежувалося близькістю до
точки скиду рекомендується використовувати запобіжний підхід, прийнятий на
Рівні 2, коли поширення перевищення СЯД у річках, яке може вважатися
прийнятним без подальшої оцінки, має бути меншим 10*W (ширина річки) або
1 кілометр, що забезпечує поширення зони змішування не більше 10 % усієї
довжини масиву вод. У главі 12.0 більш детально розглянуто як поводитися з
множинними скидами.
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6. НАУКОВІ ТА МЕТОДИЧН ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗОНИ ЗМІШУВАННЯ
6.1. Нормативна база
Притаманна складність та варіабельність скидів та приймаючих вод, що
властиві території Європи, означає, що для вибору Зон Змішування
Компетентними Органами буде корисним спеціальний підхід.
Хоча значна частина визначень буде зроблена з мінімальним використанням
ресурсів, розробка зони змішування у конкретному випадку може вимагати
спеціальних критеріїв прийнятності.
6.2. Діапазон факторів
Будь-який скид стічних вод може вводити в масив вод деяке число СоСs. Кожна
з них може потребувати розгляду, а діапазон розглянутих факторів буде
залежати від конкретного рівня з більшою кількістю факторів, які вводяться на
кожному

послідовному

рівні.

Але

зазвичай

оцінка

зони

змішування

закінчується на тій СоС, для якої відношення Концентрація : СЯД має
найбільше значення.
На території Європи можна зустріти широкий спектр обставин, від одиночних
скидів, які складаються з декількох літрів в секунду у невеликі річкові води
завширшки декілька метрів, до множинних скидів, скажімо, 10 м3с-1 у
прибережні масиви вод. Будь-який точковий скид може вносити зміни у
просторове та часове розподілення речовин у приймаючий воді. Це частково є
результатом навантаження скидом, а частково – зміни витрат у масиві води
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внаслідок скиду. Це може у деякій мірі змінити локальні витрати, а також
характеристики змішування масиву води.
Після того як скинуте «навантаження» розсіється всередині приймаючих вод та
у залежності від певної речовини, ця речовина може:
Біодеградувати;
Хімічно реагувати;
Розділитися між осадом та водною фазою;
Влетучитися, та зазнати комплексоутворення або інших змін.
Ці процеси можуть вплинути на кількість речовини, що залишилася у водному
середовищі, на розподіл всередині цього середовища та на біологічну
доступність речовини для організмів.
Для однонаправлених течій зона впливу скиду буде простягатися на деяку
відстань нижче за течією, однак поширення нижче за течією впливу скиду та
відстань поперекового проникнення заданої ізолінії концентрації може
змінюватися у часі, наприклад, внаслідок зміни річкових витрат, витрати та
концентрацій скиду, вітру, сезонних та добових змін у навколишніх
концентрація тощо. У випадку скидів у води з низькими природними витратами
є можливість того, що район впливу скиду може поширитися вверх за течією.
Для вод, течії яких не є однонаправленими, розташування зони впливу відносно
точки скиду буде змінюватися у часі. Отже, точку скиду може «оточувати»
довгострокове (середньострокове) середнє та вона буде сильно відрізнятися від
поля концентрацій, що виникає у будь-який даний момент. Отже, ізолінії та
ізоповерхні поля концентрацій за своєю природою є змінними у часі таким
чином, який є специфічним у кожному випадку.
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На Рівнях 1 та 2, особливо там, де існують обмеження у доступних даних, може
бути розумним припустити «консервативну» поведінку для багатьох СоС
(тобто немає дії ніяких механізмів розпаду або втрат), хоча справедливість
такого припущення має бути ретельно розглянута у контексті даної оцінки.
Може бути доцільним припустити консервативну поведінку для речовини з
періодом напіврозпаду водної фази у декілька годин, коли оцінюється
короткотерміновий шлейф, але не тоді, коли розглядається можливість
накопичення такої речовини у зворотних припливних течіях протягом деякого
періоду днів.
6.3. Моніторинг та моделювання
Важливо розуміти сильні та слабкі сторони дій з моніторингу та моделювання
та враховувати їх при інтерпретації отриманих результатів.
Моніторинг. Хоча в принципі розподіл концентрації у приймаючих водах може
бути виміряний у будь-якій точці у будь-який час, реальність полягає у тому,
що проби мають відбиратися та відправлятися для подальших лабораторних
аналізів. Програми моніторингу зазвичай обмежуються «вибірковими» пробами
з місячною частотою (див., наприклад, Керівництво ССВ № 7). Таким чином,
для порівняння із значенням СЯД інформація про фактичні розподіли
обов’язково буде обмеженою, а результати програми моніторингу будуть лише
наближеними до фактичного середньорічного значення. Підвищений рівень
достовірності може бути отриманий з використанням композитного відбору у
конкретному місці для створення проби, яка представляє усереднені у часі
концентрації у деякому місці (принаймні для речовин, які поводять себе
консервативно), хоча втрачається результат часової зміни, яка виникає у цьому
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місці. Кращим рішенням є проведення безперервного моніторингу, але це є
настільки дорогим, що не може бути можливим.
Моделювання. На відміну від викладеного, моделювання може запропонувати
безперервне прогнозування концентрації у просторі та часі з урахуванням
деяких спрощуючих припущень. Наприклад, більшість операційних моделей
прогнозують середні концентрації ансамблю (тобто середню концентрацію, що
виникає у заданій точці простору та часу, яка буде виникати у більшості
випадків поля течії), тобто «усереднення» турбулентних флуктуацій, які
відбуваються на практиці – див. Rutherford J.C. (1994) стор. 15. Хоча
розробляються дослідницькі моделі, які здатні прогнозувати функцію щільності
ймовірності, що виникає через турбулентні флуктуації концентрацій малих
масштабів, вони поки що не підходять для практичного регулювання.
Будь-які нові розробки моделей мають супроводжуватися відповідною
системою калібрування та перевірки. Крім того, слід визнати, що моделі
вимагають високу якість вхідних даних.
Флуктуації концентрацій, що виникають у полі, мають враховуватися при
інтерпретації результатів польових спостережень. У більшості випадків
програми пробовідбору будуть складатися з відносно невеликих проб поля
концентрацій та, у наслідок цього, не можуть характеризувати увесь діапазон
турбулентних варіацій, що фактично виникають.
Вимоги до моніторингу
– Програми, що створені у відповідності до Директиви 2000/60/ЄС
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Стаття 8 ВРД забезпечує базу для створення режимів моніторингу, які
підтримують загальний процес планування у річковому басейні. Такі режими
мають забезпечити узгоджений та повний нагляд за екологічним та хімічним
станом всередині кожного району річкового басейну. В цілому наглядовий
моніторинг забезпечує високий рівень періодичного огляду стану якості, який,
у свою чергу, інформує розробку програми операційного моніторингу.
Операційна програма використовується для визначення стану тих масивів, що
визначені як такі, що мають ризик не досягнути своїх цілей. У додатку V
наводиться керівництво з розробки таких програм. Насправді, тоді як режим
наглядового моніторингу був розроблений для забезпечення періодичного
огляду якості в цілому, будь-який з режимів моніторингу у ВРД може
доставляти додаткові дані для інформування Компетентного Органу при його
обговореннях щодо зон змішування.
– Вибір репрезентативних точок моніторингу:
У відповідності з Додатком V (1.3.2) держави-члени повинні контролювати
(операційний моніторинг) масиви вод, які мають точкові джерела скидів, що
містять пріоритетні або пріоритетні небезпечні речовини, та інші масиви вод,
які визначено як такі, що мають ризик невиконання їх цілей за Статтею 4. Для
масивів вод з ризиком від значної кількості точкових джерел тиску всередині
кожного масиву має бути достатня кількість точок моніторингу для оцінки
величини та впливу певного точкового джерела.
Рішення про зони змішування мають забезпечуватися даними моніторингу.
Зрозуміло, що підхід для існуючих скидів буде відмінним (від підходу до нових
або пропонованих скидів) тому, що для існуючого стоку або шлейфу є доступні
дані. В останньому випадку будуть доступні дані лише про навколишнє
середовище.

127

У випадках, коли масив знаходиться під тисками деякої кількості точкових
джерел, точки моніторингу можуть обиратися так, щоб оцінити величину та
впливу цих тисків в цілому. Нормативною вимогою є щомісячна частота, але
вона може бути змінена щоб забезпечити в умовах мінливості відповідну
впевненість.
Директива СЯД (2008/105/ЄС) вимагає щоб для кожної «представницької»
точки моніторингу арифметичне середнє спостережень не перебільшувало AAEQS. Хоча термін «представницька» не визначено, під цим розуміється, що
масив води задовольняє СЯД лише у тому випадку, коли усі представницькі
точки моніторингу є задовільними.
Питання про те, що таке репрезентативний, не завжди може бути вирішено
шляхом розробки критеріїв жорсткої просторової протяжності та може
потребувати врахування:
– Трьохвимірного характеру масиву вод;
– Просторового та часового розподілу їх властивостей/рецепторів,
включаючи біологічні, фізичні та хімічні елементи.
У деяких випадках, особливо у більш великих масивах вод, де існує невелике
перевищення СЯД або у просторі або у часі, може бути зрозумілим, що масив
вод в цілому є задовільним, хоча одна з існуючих точок моніторингу може
знаходитися всередині області перевищення СЯД. Це може вказувати на те, що
для розглянутої речовини певна точка моніторингу розташована всередині зони
змішування і може вимагати подальшого дослідження. У таких обставинах
прагматичний підхід може полягати в тому щоб заявити, що точка моніторингу
«більше не є репрезентативною» для певної (певних) речовини (речовин), хоча
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вона може залишатися представницькою для інших речовин. Її збереження
такою як і раніше може бути доцільним для продовження аналізу тенденцій,
особливо коли це місце давно засновано.
Аналогічні міркування застосовуються у випадку пропонованого нового скиду,
який не призводить до компромісу з будь-якими іншими вимогами Водної
Рамкової Директиви, але був би розташований у такій точці, де зона
змішування буде включати існуючу точку наглядового моніторингу.
Крім того, слід розглянути масив вод, де є декілька точкових джерел, кожне з
яких породжує очевидні невеличкі області перевищення СЯД, коли слід
приймати рішення виходячи як з протяжності приймаючого масиву вод, так і за
обмеженим значенням локальних впливів, пов'язаних з цими викидами. Воно
має бути у відповідності до керівництва з операційного моніторингу, за яким
точка моніторингу має бути розташована нижче за течією від кожної з окремих
зон змішування. У такій точці змішування має буде таким, щоб забезпечити
дотримання

СЯД

у

певній

точці

моніторингу,

яка

буде

вважатися

представником усього масиву вод.
Подивитись!
Посилання 16(27), стор. 8 на існуючі керівні принципи щодо «шкали»
– Визначення масиву вод (Керівництво ССВ № 2)
7. ОЦІНКА НА РІВНІ 0
Рівень 0 створено для визначення скидів, що надходять до водного об'єкту і
потенційно можуть викликати перевищення СЯД для CoC, та на цьому рівні
існує два головних етапи.
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По-перше, робиться перевірка щоб упевнитися що скид «має містити» деяку
CoC. Якщо це так, то другий етап полягає у перевірці чи перевищує ця
концентрація СЯД. Це може включати введення моніторингу, але важливо
визнати, що у відповідності до Директиви 2000/60/ЄС повинен прийматися
підхід, заснований на оцінці ризику, тому дані керівні принципи не вимагають
від Держав-Членів контролювати кожне точкове джерело скидання за усім
набором речовин, а лише ті джерела, що введені відповідним процесом.
Хімічний стан масиву води визначається процедурами, описаними у
Керівництві із Загальної Стратегії Імплементації № 7 (Моніторинг у Водній
Рамковій Директиві). Якщо результати таких досліджень демонструють
перевищення одного (або більше) СЯД, як це визначено у Директиві
2008/105/ЄС, то може бути потрібним дослідження усіх відомих скидів, здатних
містити CoCs, і слід розпочати процедуру визначення зони змішування. Якщо
не існує очевидного перевищення, то такі дії не є необхідними. Однак, для
нових або запропонованих скидів такі дані моніторингу будуть недоступними.
У таких випадках Компетентний Орган щоб зробити початкову оцінку має
прагнути до діалогу з власником випуску щодо оцінювання наявного рівня
забруднення у певному скиді.
У наведеній нижче схематичній діаграмі для Рівня 0 блок, позначений
«Забруднюючі речовини з наявністю СЯД», означає, що даний скид може
містити щонайменше одну забруднюючу речовину, що викликає стурбованість,
для якої існує СЯД, поняття що започатковано у Директиві 76/464/ЄС (Для
одержання більшої інформації див. Розділ 7.1, наведений нижче).
Слід розуміти, що будь-який СЯД виражається як концентрація у конкретній
матриці за конкретний період часу (наприклад, річне середнє), а отже,
Компетентному Органу може також знадобитися розгляд статистики стоку.
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Наприклад, якщо є періоди всередині певного періоду часу, коли миттєва
концентрація у стоці перевищує концентрацію EQS-MAC, однак річна середня
концентрація у стоці менше ніж AA-EQS, то Компетентний Орган повинен
використати своє розуміння щоб визначити, чи переходить даний скид на
Рівень 1, або він відкладається для подальшого розгляду на Рівні 0.

Написи на схемі: зверху вниз та справа наліво.
Рівень 0: Наявність скиду з перевищенням СЯД
Написи у блоках схеми. Початкова оцінка. Масив води, який розглядається.
Чи присутнє точкове джерело? Ні. Немає впливу за критеріями пріоритетних
забруднюючих речовин із ВРД. Періодична реєстрація та огляд.
Так.
Концентрація у стічній воді. Чи присутня забруднююча речовина із СЯД? Ні.
Так.
СЯД . Чи є [CoC]eff > СЯД? Ні.
Так.
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Перехід на Рівень 1.
Умовні позначення
Початкова оцінка
Вхідні дані
Рішення або дія
Вхід з попереднього рівня
Звіт

Conventions Used
Start assessment
Input Data
Decision
Process or action
Input from previous tier
Report

7.1 Відповідальність за Вміст
Це поняття було розроблено для виявлення тих скидів, які достатньо часто
містять речовини із помітною концентрацією, а це свідчить, що може бути
доречною ідентифікація зони змішування. Вона призначена для усунення там
де це можливо потрібності у додатковому моніторингу. В Європі накопичено
значний практичний досвід застосування такого підходу, а для цілей даних
керівних принципів скид є «відповідальним за вміст» CoC, якщо він
задовольняє наступним умовам:
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Тест 1
а) погоджено або встановлено іншим чином, що відбувається скидання
(CoC) у каналізаційний водозбір, розташований вище даного скиду;
b)

відомо,

що

(CoC)

додається

внаслідок

діяльності

всередині

каналізаційного водозбору вище даного скиду;
с) відомо, що (CoC) додається на майданчику, де розташовано скид;

d)

(CoC)

визначено

хімічним

аналізом

у

скиді

або

всередині

каналізаційного водозбору, або у процесі вище даного скиду.
Цей підхід використовує знання процесу або обставин певного скиду. Ці кроки
не повинні виконуватися послідовно – Вони є 4 (чотирма) різними маршрутами
(джерелами інформації), на підставі яких деякий скид може бути визнаним
відповідальним за вміст деякої речовини. Отже, якщо не має підстав вважати,
що деяка речовина була присутньою у певному скиді, то немає підстав і для
проведення моніторингу, передбаченого на кроці d. вказаному вище.
Моніторинг скиду деякої речовини може потребуватися, якщо:
– знання процесу (або каналізаційного водозбору, розташованому вище за
течією) вважається недостатнім, або;
– було виявлено підвищені концентрації тієї речовини, яка визначена при
наглядовому моніторингу певного масиву води, або
– операційним моніторингом певного масиву води визначено що скид,
який становить інтерес, може створювати внесок у підвищені

133

концентрації, або
– попереднього знання тиску на той масив води (включаючи знання
природних процесів) було недостатньо для пояснення підвищених
концентрацій.
Отже, якщо:
– знання процесу або вищерозтащованого каналізаційного водозбору не
дає підстави вважати, що скид може «містити» деяку речовину; та
– не існує моніторингу масиву води, який виявив, що скид може сприяти
підвищенню концентрацій у масиві води
тоді немає підстав для здійснення моніторингу певного скиду за цією
речовиною.
Крім того, якщо скид не є відповідальним за вміст Речовини, зазначеної вище
на кроках а, b або c, то цей скид не буде визначатися відповідальним за
Речовини, зазначені у вищенаведеному пункті d, де власник скиду:
Тест d1
(а) скидає стічну воду у той самий масив води з якого вона була спочатку
відібрана, та
(b) не вносить у відібрану воду будь-якого додаткового навантаження
(CoC).
Отже, просте повторне внесення речовин, які відібрані з одного й того ж масиву
води, не є емісією для даних цілей (наприклад, однопрохідні (прямоточні)
системи охолодження).
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Важливо звернути увагу на мінливість емісійних концентрацій в контексті того
чи буде скинута концентрація реєструватися (визначатися) вищою певного
кількісного рівня (2009/90/ЄС) для даного режиму. Скид є відповідальним за
вміст CoC, якщо задовольняється будь-який з Тестів 1 a–c, навіть коли певна
речовина не виявляється у цьому скиді доступними засобами контролю. Однак,
на кроці d скид вважається таким, що є відповідальним за вміст CoC, лише тоді,
коли існує 95 % достовірність того, що відповідна концентрація у стічній воді
перевищує

встановлений

кількісний

рівень

протягом

10 %

Періоду 10

оцінювання.
Наступною потребою є розгляд можливості того, що скид є відповідальним за
вміст деякої речовини, але існує висока ступінь впевненості, що її концентрація
у скиді є меншою за величину, пов’язану з AA або MAC СЯД (а отже немає
підстав для подальшого розгляду та визначення зони змішування).
Повертаючись до даного тесту (слід зазначити, що) блок з написом
«концентрація стічної води» повинен включати розгляд етапів a–d з наведеного
вище Тесту 1 (та допоміжного Тесту d1). Якщо крок d є ефективним, то [СоС] >
СЯД слід інтерпретувати у статистичному сенсі 95 % достовірності.
Компетентний Орган також повинен враховувати іншу інформацію, яка
забезпечує достатню впевненість у тому, що, хоча скид є "Відповідальним за
Вміст" деякої речовини, але існує висока достовірність, що вона буде міститися
у концентраціях, менших, ніж відповідний СЯД, протягом достатньо високої
частки часу (скажімо, 90 %). Ця інформація може включати:
• ефективність застосовуваних виробничих процесів та / або технологій
зменшення викидів (наприклад, очисні споруди, для яких первинними
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джерелами мають бути відповідні документи щодо НДТ Ref documents
(Європейського бюро IPPC – eippcb.jrc.ec.europa.eu ))
• історичні (ретроспективні) вимірювання для тих стічних вод, що
становлять інтерес, та знання про відсутність відповідної зміни обставин
або умов (наприклад, сировини, технологічних процесів, розвитку
каналізаційного водозбору тощо), які можуть призвести до зміни,
достатньої щоб істотно збільшити концентрації у стічній воді
• знання про подібні (аналогічні) стічні води (наприклад, дані з інших
виробництв / технологічних процесів), достатньо подібних до випадку,
який становить інтерес, щоб забезпечити високу достовірність стічних
концентрацій у скиді, який становить інтерес.
(10 Керівництво

Агентства

з

охорони

навколишнього

середовища

Великобританії містить таблицю, яка ілюструє, скільки випадків виявлення
треба мати для заданої кількості проб, щоб створити надійну статистичну базу.
Також наводяться поради щодо репрезентативності набору проб.)
• Подібні лабораторні дослідження або дослідження характеристик
матеріалів.
Якщо скид вважається таким, що не може відповідати за вміст деякої речовини,
або існує висока достовірність, що він хоча і є відповідальним за вміст певної
речовини, але вона матиме такі стічні характеристики (тобто статистику
концентрації), що визначення відповідної зони змішування є недоцільним, то
Компетентний Орган повинен зафіксувати цю позицію (становище) та не
вживати жодних додаткових дій стосовно зон змішування для цієї речовини. В
іншому випадку розгляд переходить до Рівня 1.
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7.2. Чи виконується [CoC] > СЯД (EQS)?
Перш ніж приймати це рішення, доцільно розглянути статистику відповідного
тесту. Напрошується думка, що ми маємо бути достатньо впевненими (скажімо,
на 90 %), що концентрація у скиді перевищує AA-EQS або що максимальна
концентрація у скиді перевищує MAC-EQS.
8. Рівень 1 – Початковий скрінинг
Рівень 1 призначений для швидкої оцінки того, чи потребують додаткової уваги
скиди, визначені на Рівні 0. Він призначений для вилучення з розгляду всіх
скидів, які є тривіальними, шляхом використання лише простих тестів.
Критерії,

які

використовуються

для

розділення

скидів

з

можливими

проблемами якості (тих, що потребуватимуть оцінювання зон змішування), і
тих скидів, які не є проблемними, містяться у посиланні 16(27) на стор. 9.
Для скидів у річки, озера, перехідні та прибережні води було створено чотири
додаткові схематичних діаграми. Тести "інших" вод повинні відрізнятися від
тестів для річок, оскільки можуть бути відсутніми повністю (або лише
частково) фізичні обмеження на поширення води, в якій відбувається
змішування, або можуть бути більші складності гідродинамічні умови, такі як
зворотний потік, мінливість тощо.
Вирізняльна особливість оцінки Рівня 1 полягає у тому, що вона здійснюється
без необхідності детального оцінювання поширення перевищення СЯД. Отже,
достатньо записати, що Рівень 1 процесу був закінчений. Не потрібно ніякого
індикативного просторового або часового поширення перевищення СЯД.
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Критерії значущості
На загальній схемі, наведеній нижче, Компетентний Орган має оцінити, чи є
викид значущим. Для допомоги у такій оцінці розроблена матриця з визначення
відповідних значень для деякого діапазону типів та розмірів водних об'єктів. З
проведеного

дослідження

видно,

що

порогові

значення

для

каналів

відрізняються від порогових значень для річок. Зазначений результат був
причиною підготовки окремих підходів до річок та каналів, викладених у
таблиці 8.0 (див. посилання 16(27), стор. 9-13). Такий підхід в однаковій мірі
застосовується як для припливних річок, так і для прісноводних річок, де
допустиме

збільшення

може

бути

пов’язане

із

загальною

витратою

відповідного масиву води. За посиланням 16(27), стор. 14, встановлюються
прогнозні пороги для озер, але зрозуміло, що змішування в озерах нелегко
прогнозувати дуже простими моделями. Отже, від компетентних органів
вимагається обережне ставлення до використання критеріїв для Рівня 1 в
озерах, а у сумнівних випадках вимагається детальнішій розгляд на Рівнях 2
або 3.
Написи на схемі: зверху вниз та справа наліво.
Рівень 1: Початковий скрінинг – Загальний підхід
Написи у блоках схеми: Стічна концентрація. EQS (екологічний стандарт
якості). Від рівня 0. Характеристики стоку. Характеристики приймаючого
масиву води.
Так. Чи є скид значущим?
Продовження на рівні 2. Чи існують будь-які заплутані питання? Періодична
реєстрація та огляд.
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8.1. Оцінка Рівня 1а – Внутрішні Поверхневі Води (Річки та Канали)
Резюме оцінки
Тест на значущість Рівня 1а для скидів у річки заснований на впливі скиду
після повного змішування. Фонові концентрації в річці на даному етапі
детально не розглядаються. Необхідні дії залежать від результату тесту.
Компетентний орган повинен посилатися на Таблицю 8.0 (та / або на посилання
16(27) на сторінках 9-13), і якщо внесок скиду у СЯД після повного змішування
(внесок процесу) є меншим, ніж значення для запропонованого допустимого
збільшення концентрації, заданого для відповідної смуги течії, то скид можна
вважати тривіальним, який не вимагає подальших дій, незалежно від
концентрації у вищій течії або від наявності декількох скидів.
Якщо внесок у процес перевищує це порогове значення, то даний скид не
можна вважати тривіальним, і він вимагає або вживання відповідних дій або
переходу до Рівня 2.
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Таблиця 8.0 Запропоноване орієнтовне допустиме збільшення концентрації
після повного змішування для різних типів вод, яке може задовольняти
критеріям для МАС– та EQS зони змішування.
Типи вод:

Чиста витрата

Запропоноване допустиме

(Q90 витрата)

збільшення концентрації після
повного змішування

[м3/с]

у % СЯД 1)2)3)

Прісна вода та припливні річки
 100

4

Середній

100 < витрата  300

1

Великий

> 300

0,5

Малий

Канали
 10

6

Середній

10< витрата  40

2,5

Великий

> 40

1

Малий

) базується на чистій витраті
) якщо після повного змішування збільшення концентрації перевищує
процент, наведений у таблиці 8.0, то далі необхідна додаткова оцінка на
Рівні 2 або 3
3
) Рівень 1 є першим фільтром в оцінці для виявлення незначних скидів, які
завжди можуть задовольняти критеріям тесту на Рівні 2, та інших скидів.
Критерії фільтру не можуть призводити до становища, коли скиди
виключаються на Рівні 1, але оцінка на Рівні 2 призводить до висновку, що
скиди не можуть відповідати критеріям Рівня 2 (тест скиду). Через це слід
вважати доцільним підхід з точки зору найгіршого варіанту.
1
2

Написи на схемі: зверху вниз та справа наліво.
Рівень 1а: Скид в наземні поверхневі води (Річка)
Написи у блоках схеми: Стічна концентрація. СЯД. Від Рівня 0. Характеристики
стічної води. Характеристики приймаючого масиву води.
Визначити відношення [CoC]eff / EQS. Визначити коефіцієнт розбавлення.
Так. Чи є значущим Відношення / Коефіцієнт розбавлення?
Ні.
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Річкова чутливості. Чи присутні чутливості? Ні.
Так.
Вчинити необхідну дію або перейти до Рівня 2. Так. Чи знаходиться якість води
під неприпустимим впливом? Ні. Періодична реєстрація та огляд.

Обчислення Внеску Процесу 11
Внесок Процесу (РС) визначається як:
PC = ([CoC]eff / DF),
де DF (коефіцієнт розбавлення) = (Qriver + Qeff) / Qeff
Цей тест застосовується лише до AA-EQS. Якщо в ліцензії на скидання
встановлено максимальні або 95 % обмеження для CoC, то вони є значеннями,
які можуть бути використані при розрахунку. В іншому випадку, і якщо є
достатньо даних про якість стічної води, слід використовувати середню
концентрацію. Для цього тесту слід використовувати середню витрату стічної
води та річкову витрату Q90 (витрата, яка перевищує 90 % часу (витрата 90 %
забезпеченості)).
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(N.B. Див. також розділ, присвячений умовам сезонної посухи у главі 10.2).
Тест Значущості на практиці
Завданням тесту значущості у процесі скрінингу на Рівні 1a є визначення
внеску скиду у СЯД після повного змішування (внесок процесу) (див. Блок
рішення «Чи є значущим Відношення / Коефіцієнт розбавлення?»).
(11 Тут є важливим вибір найбільш прийнятного значення, оскільки можуть
бути певні обставини, коли спостерігається значна різниця між фактично
зареєстрованими концентраціями та відповідною умовою дозволу. Це може
статися з кількох причин, включаючи погане адміністрування дозволу, але для
очисних споруд стічних вод цей «запас» може відображати той факт, що
проектне навантаження ще не досягнуто.)
Якщо збільшення концентрації після повного змішування (Внесок Процесу)
менше ніж % СЯД (EQS) у таблиці 8.0, то скид є незначним. Однак, перш ніж
його остаточно прийняти, слід здійснити перевірку та визначити чи існує
ймовірність несприятливого впливу на будь-яку чутливу ділянку (скид має бути
прямим або дуже близьким до відповідної чутливої ділянки).
Якщо концентрація у верхній течії (фоновому створі) вже наближається до
значення СЯД, та у випадках, коли в один і той же самий масив вод
здійснюються множинні скиди, то у залежності від характеру зміни
концентрації у нижній течії у відповідь на додаткові скиди, річкові притоки
тощо, Компетентний Орган може забажати розглянути накопичувальний
(сумарний) вплив скидів, як доповнення до Рівня 1а, або замінити його.
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У таких випадках Компетентний Орган може розглянути перехід до оцінки
Рівня 2 або Рівня 3 для скиду, що розглядається, або може навіть провести
більш широкий перегляд політики щодо узгодження в межах усього певного
водозбору. Крім того, Компетентний Орган може вимагати переходу до Рівня 2
через наявність чутливих ділянок.
Чи присутні чутливості?
Якщо визначено чутливий об'єкт (тобто об'єкт, на який потенційно впливає
СоС, і для якого визначення значущості впливу через правила призначення
може відрізнятися від визначення для масиву води в цілому), то можливо треба
буде змінити процедуру.
Слід розглянути два випадки:
I. коли чутливий об'єкт знаходиться нижче від точки, в якій відбувається
повне змішування і
II. коли чутливий об'єкт знаходиться вище цієї точки, але нижче за течією
від скиду.
Якщо чутливий об'єкт розташовано нижче точки повного змішування, то скид
не повинен впливати на цей об'єкт і зазвичай може вважатися прийнятним.
Якщо чутливий об'єкт розташовано перед точкою повного змішування, то цей
випадок зазвичай передається для розгляду на Рівень 2, якщо, наприклад, на
цей чутливий об'єкт не чиниться явного впливу оскільки він лежить на
протилежному березі річки (це означає, що там впливу або немає, або якщо
вплив є, то має відбутися повне змішування).

143

8.2. Оцінка Рівня 1b – Внутрішні поверхневі води (Озера)
Написи на схемі: зверху вниз та справа наліво.
Стічна концентрація. EQS (екологічний стандарт якості). Від рівня 0.
Визначити відношення ([CoC]eff / EQS).
Чи є скид постійно зануреним?
Характеристики стоку.
Характеристики озера. Чи виконується тест значущості? Періодична реєстрація
та огляд.
Чутливості.
Виконати потрібну дію або перейти на Рівень 2.

Механізми скиду та положення випусків в озерах можуть викликати особливі
проблеми. Якщо скид не є постійно зануреним (у воду), то слід встановити
характер і розмір зони змішування.
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Через складність у визначенні характеристики походження витрати та дисперсії
в озерах, вдалося розробити лише орієнтовний інструмент скрінингу для
підтримки Рівня 1b. Про це йдеться у посиланні 16(27), сторінки 14-15. Як
зазначено

вище,

Компетентним

Органам

пропонується

обережно

використовувати цей тест, але очевидно, що існують окремі скиди з достатньо
невеликим навантаженням на деякі озера, для яких пов'язані з ними поширення
перевищення СЯД можна вважати прийнятними, не прагнучи кількісно оцінити
ступінь таких перевищень. У таких випадках даний тест може допомогти
Компетентному Органу у прийнятті рішення. Якщо Компетентний Орган не в
змозі зробити висновок про допустимість на основі лише навантаження, то слід
розглянути питання про перехід на Рівень 2.
8.3. Оцінка Рівня 1c – Інші поверхневі води (Перехідні)
Написи на схемі: зверху вниз та справа наліво.
Від Рівня 0
Характеристики приймаючої води. Річковий? Так. Застосувати Рівень 1а
Річковий
Ні.
Застосувати Рівень 1d Прибережний
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У перехідних водах може існувати ряд сценаріїв, які необхідно враховувати. У
залежності від місцевих обставин, вони можуть бути спрямованими на
(зводитися до) сценарії або річкової або прибережної води. Якщо сценарій
спрямовано до річкового водного об'єкта, тоді можуть використовуватися
порогові значення, наведені у таблиці 8.0, але для рішення можуть знадобитися
знання місцевих експертів для запровадження найкращого шляху дій.
Простий та ефективний підхід до Рівня 1 для деяких естуаріїв полягає у
проведенні оцінки, яка ґрунтується лише на потоці прісної води в естуарій
вище скиду. Це занижений (запобіжний) підхід, оскільки він ігнорує додаткове
змішування, яке викликається припливним обміном, але пропонує оцінку
значущості першого порядку. Такий підхід слід застосовувати лише для
відносно вузьких естуаріїв, в яких потоки є по суті прямолінійними, навіть
якщо вони змінюють напрямок на протилежний в умовах припливу. У цих
ситуаціях оцінка здійснюється так, ніби естуарій є простою річкою, з
використанням загальних витрат прісної води в естуарії вище місця скиду.
Методологія у Розділі 8.1 може бути реалізована без подальшого розгляду
впливу припливного обміну.
Якщо естуарій не вважається достатньо «річковим» для прийняття зазначеного
вище підходу, то слід розглянути можливість використання тесту на значущість
для прибережних вод, викладеного у розділі 8.4, або перейти прямо до Рівню 2.
8.4. Оцінка Рівня 1d – Інші поверхневі води (Прибережні)
Написи на схемі: зверху вниз та справа наліво.
Стічна концентрація. EQS (екологічний стандарт якості). Від рівня 0.
Визначити відношення ([CoC]eff / EQS).
Чи є скид постійно зануреним? Ні.
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Характеристики стоку. Так.
Характеристики припливу. Чи здійснюється на якість води неприпустимий
вплив? Ні. Періодична реєстрація та огляд.
Чутливості. Так.
Виконати потрібну дію або перейти на Рівень 2.

Для спрощення, текст у цьому розділі стосується лише прибережних вод, але
коли це вважається доцільним він може прийматися як такий, що включає
перехідні води (ефективно (фактично) естуарії). Він надає простий підхід щоб
допомогти Компетентному Органу вирішити, чи треба перевести розгляд скиду
у прибережні води на Рівень 2.
Прибережні води суттєво відрізняються від річок. Річка має визначений режим
течії, і для заданого скиду, коли відбувається повне змішування, то подальшого
розбавлення нижче за течією не можна досягнути (ігноруючи вплив притоків
тощо). Оцінка Рівня 1 для річок базується на внеску скиду у концентрацію
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пріоритетної речовини після повного перемішування. Це неможливо для скидів
у прибережні води, оскільки змішування, для усіх практичних цілей, буде
продовжуватися до нескінченності, і тому був розроблений інший підхід,
заснований на простій приблизній оцінці розміру зони перевищення рівня СЯД
(зони змішування). Він не вимагає фактичного розрахунку поширення, але
базується на "Ефективному Об'ємному Потоці" (EVF (ЕОП)), який є добутком
витрати скиду та відношенні [CoC] / EQS.
Тест для прибережних вод має чотири етапи:
1. Переконатися, що скид добре покритий (водою) на всіх стадіях
припливу та є «офшорним» (знаходиться у відкритій воді);
2. Перевірите, чи є скид плаваючим;
3. Виконати простий тест значущості на базі EVF;
4. Перевірити, чи не перевищено СЯД після початкового розбавлення.
Етап 1 – Чи покритий скид (водою) на всіх етапах припливу?
Якщо скид не покритий розумним шаром води на всіх етапах припливу, то скид
може протікати нерозбавленим через узбережжя або може негайно змішуватися
до морського дна, і колись у приймаючий воді показник розбавлення може
стати дуже низьким, що призведе до такої зони змішування, розмір і вплив якої
можуть бути не пропорційними розміру скиду. Для такого скиду слід оцінити
характер і розмір зони змішування, а сам скид на цій стадії не слід вважати
тривіальним і треба переходити до Рівня 2.
Етап 2 – Тест плавучості
Для багатьох скидів у прибережні води стічна вода будуть плавучою через
різницю між солоністю та температурою стічної води та водою, яка її приймає.
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Якщо це не такий випадок, то треба перейти до Рівня 2, оскільки скид може
мати значний вплив на морське дно.
Етап 3 – Простий тест значущості
Цей тест засновано на тому, що плавучі скиди, які навряд чи мають зону
змішування об'ємом понад 2000 м3, можуть вважатися незначними і можуть
бути прийняті без подальшого аналізу. Така зона змішування, можливо, може
мати 200 м довжини x 12 м ширини (макс.) і 1 м глибини. В умовах
прибережних вод цього замало. Наприклад, зона змішування об'ємом 2000 м3
становила би лише 0,04 % об'єму невеликої морської площі 1 км х 1 км х 5 м
глибини. Крім того, якщо припустити, що глибина води є достатньою, то зона
змішування, ймовірно, знаходиться повністю на поверхні і зовсім не впливає на
морське дно.
Тест на значущість для прибережних вод ґрунтується на простому наближенні
(оцінці) загального об'єму зони змішування на основі рівняння Фішера. Його
слід застосовувати лише для скидів, які є як плавучими, так і добре покритими
(водою) на всіх стадіях припливу.
Факторами, що впливають на об'єм зони змішування, заснованій на рівнянні
Фішера, є:
• Витрата скиду;
• Концентрація пріоритетної речовини у стічній воді порівняно із СЯД
(CoC / EQS), яка далі згадується для простоти як «Відношення»;
• Характеристики приймаючої води (швидкість течії, характеристики
дисперсії).
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Плаваючий скид після первинного розбавлення утворює чітко визначений
поверхневий шар. Під впливом течій у приймаючій воді цей змішаний шар буде
далі переміщуватися вниз за течією, перетворюючись у стічний «шлейф», який
розширюється на відстані від скиду, завдяки горизонтальному змішуванню. Він
також буде змішуватися вертикально, але для плаваючого скиду це вертикальне
змішування, як правило, є набагато повільнішим, ніж горизонтальне
змішування, яке на недалекій відстані є основним механізмом подальшого
розбавлення.
Тест ґрунтується на значенні Ефективного Об'ємного Потоку або EVF. Він
визначається як:
EVF = Q x ([CoC] / EQS) кубічних метрів / сек (кумеків),
де Q – витрата стічних вод (кумеків)
[CoC] – концентрація пріоритетної речовини, що викликає занепокоєння,
у стічній воді
EQS – це EQS (AA) пріоритетної речовини, що викликає занепокоєння.
Розмір і форма зони змішування, пов'язаної з певним скидом, будуть (у
першому наближенні) однаковими для всіх сполучень Q і [CoC] / EQS, які
дають однакове значення EVF. Отже, скид у 0,5 кумеків із Відношенням 10
матиме зону змішування такого ж розміру, що і скид 1,0 кумек із Відношенням
5. Вони обидва мають EVF у 5,0 кумеків.
Однак для заданого EVF абсолютний розмір зони змішування

буде

змінюватися залежно від характеристик приймаючої води. Приймаючи
застережливий підхід до швидкостей змішування та швидкостей течії
(швидкість течії всього 0,1 м / с), щоб отримати зону змішування об'ємом
близько 2000 м3, EVF має становити близько 5,0 кумеків.
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Тест на значущість полягає в наступному:
Якщо EVF <= 5,0 кумеків, то скид можна вважати незначним 12.
Точна статистики Q та [CoC], які мають використовуватися, буде різною у
залежності від наявних даних, але слід зберегти запобіжний підхід, який
гарантує, що значення Q х [CoC], що використовується, представляє високе
навантаження, наприклад 95 % усього навантаження. Тест слід виконувати
лише для певної пріоритетної речовини з найвищим значенням Відношення
([CoC] / EQS).
Етап 4 – Початкове розбавлення
Якщо скид не проходить простий тест на значущість, то наступним етапом є
перевірка, чи дотримано EQS-AA після початкового розбавлення (ID). Оскільки
тест ID є більш складним і вимагає більше інформації щодо скиду та
приймаючої води, то випробування проводяться у такому порядку.
Плавучий скид, який здійснюється морському дні, захопить «чисту» воду при її
підйомі через турбулентне перемішування, і до часу виходу на поверхню вона
буде розбавлена з коефіцієнтом (кратністю), який залежить від ряду змінних:
• Витрата скиду
• Різниця у щільності між скидом і водою, що його приймає
• Глибина скиду під поверхнею (води)
• Характеристики випуску
• Витрата приймаючої води
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Розбавлення, що досягається на поверхні, відоме як початкове розбавлення.
Миттєве початкове розбавлення легко обчислити з перелічених вище
параметрів, а отже, можна перевірити досягнення СЯД після початкового
розбавлення. Якщо після початкового розбавлення всі СЯД досягаються, то
зону змішування можна вважати прийнятною, а подальша оцінка не потрібна.
(12 Максимальний EVF для захищених (укритих) прибережних вод, таких як ті,
що іноді зустрічаються у Балтійському морі, може бути значно нижчим від
наведеного значення 5,0, тому у таких випадках слід бути обережним.)
Порівняння із підходом до річок
Тест для річок ґрунтується на розмірі внеску у процес (PC), де:
PC = [CoC]eff / DF (див. Розділ 8.1)
Для річки допустимий EVF змінюється в залежності від річкової витрати, як
показано нижче у Таблиці 8.4.
Ця таблиця показує, що навіть для найбільших річок максимально допустимий
EVF є меншим, ніж для відкритих або тих прибережних вод, що знаходяться
під впливом, що ми насправді й очікувати. Однак, зауважимо, що для невеликої
річки з 100 м3 / с, допустимий EVF 4,0 є цілком подібним до рівня такого
показника для прибережних вод.
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Таблиця 8.4: Скрінинг Рівня 1 – Порівняння максимально допустимого
Ефективного Об'ємного Потоку (EVF) при різних витратах річкового
потоку з максимально допустимим EVF для прибережних вод

Річкова витрата Q90

Діапазон Максимально

м3/с

Допустимого EVF м3/с

Мала річка

0 -100

0.0 до 4.0

Середня річка

100 - 300

1.0 ло 3.0

Велика річка

>300

>1.5

Неглибока прибережна вода

-

0.0 до < 5.0

-

5.0

Типи вод:

захищена (укрита)
Прибережна вода, яка
знаходиться під впливом

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Подальший текст перекладу у даному звіті не наводиться через його
завеликий обсяг. Наведеного тексту цілком достатньо щоб зробити висновок
про наукову, методичну, організаційну та практичну корисність виконаного
перекладу для української діяльності в галузі імплементації водного
законодавства ЄС.
У даному розділі наведено виконаний керівником даної НДР науково
відредагований український переклад головного методичного документу ЄС,
спрямованого на визначення характеристик та встановлення ЗЗ зворотних вод,
які містять у своєму складі ПР. Хоча такий авторський переклад не є
офіційним, науковий керівник вважає, що його можна та доцільно опублікувати
як

перекладне

виробничо-практичне

видання

(методичні

рекомендації,

посібник) та попередній крок у напрямі ознайомлення широкого кола
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українських науковців та фахівців у сфері розроблення екологічних нормативів,
студентів та аспірантів з європейським досвідом у галузі регулювання скидання
ЗР у водні об'єкти.
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4 ВИМОГИ ТЕХНІЧНОГО ДОВІДКОВОГО ДОКУМЕНТУ ЄС
З ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗОН ЗМІШУВАННЯ
У даному розділі наводиться переклад другого технічного документу ЄС,
призначеного

для

читання

разом

з

документом

Стратегії

Загальної

Імплементації (СЗІ) ЕС «Керівні принципи щодо ідентифікації зон змішування
відповідно до Директиви з ЕСЯ (2008/105/ЄС)» [69] (переклад головної частини
цього документа наведено у розділі 3 даного звіту з НДР). Цей документ
містить додаткову інформацію, допоміжну до тієї, яку наведено у керівному
документі, що, на думку редакційної групи другого технічного документу,
допоможе практикам, що працюють у цій галузі, у прийнятті відповідних і
надійних рішень. На цей технічний документ ЄС поширюється така сама
вступна частина, яку включено у попередній розділ щодо керівного документу
ЄС з ідентифікації зон змішування.
4.1 Технічний довідковий документ з ідентифікації зон змішування
(переклад з англійської)
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ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРЕКЛАДУ
Запровадження в Україні європейської системи забезпечення доброї
якості води в її природних джерелах вимагає створення відповідних екологоправових підстав, ефективних законодавчих інструментів та нормативнометодичних засобів. В екологічному законодавстві ЄС, яке є важливою
складовою acquis communautaire, відповідні вимоги зосереджено в екологоправовому інституті якості вод та її регулювання (ЕПІЯВР) і в інституті
інтегрованого дозволу (ІД). Частиною ЕПІЯВР є підінститут регулювання
скидання забруднюючих речовин (РСЗР), до якого входять еколого-правові
інструменти, що впливають на якість вод шляхом обмеження емісії (виділення)
забруднюючих речовин (ЗР) зі зворотною водою і мають назву нормативів
граничного значення викидів (ГЗВ). До базових критеріїв якості вод належать
стандарти якості довкілля (СЯД). Головними європейськими джерелами
ЕПІЯВР та ІД є:
– Директива

2000/60/ЄС

«Про

встановлення

рамок

діяльності

Співтовариства в галузі водної політики»;
– Директива 2008/105/ЄC «Про стандарти якості довкілля в галузі водної
політики»;
– Directive 2013/39/EU «amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC
as regards priority substances in the field of water policy» (наразі український
переклад відсутній);
– Директива
небезпечними

2006/11/ЄС

речовинами,

«Про
що

забруднення,

скидаються

спричинене

деякими

до

водного

середовища

промислові

викиди

(інтегроване

Співтовариства»;
– Директива

2010/75/ЄС

«Про

запобігання та контроль забруднення)»;
– Директива 2008/1/ЄС «О комплексном предотвращении и контроле
загрязнений».
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Імплементація законодавства ЄС належить до міжнародних зобов’язань
України і здійснюється з 2014 р. Протягом 2010 – 2019 років в Україні
виконувалися головні кроки реформування державного управління у галузі
охорони та раціонального використання вод, його адаптації до європейського
водного законодавства шляхом впровадження інтегрованого управління
водними ресурсами за басейновим принципом (ІУВРБП). Центральною ланкою
реформування є перехід до європейського законодавчого регулювання
скидання ЗР, без якого неможливо досягнути цілей забезпечення європейської
якості вод.
На шляху імплементації ІД лише недавно розроблено проєкт змін у
дозвільній системі природокористування. За цими змінами у складі заходів з
реформи

дозвільної

системи

пропонується

запровадження

ІД

для

промисловості та створення галузевих керівництв з переліком найкращих
доступних методів та технологій (НДМТ).
За водним законодавством України скидання ЗР є одним із видів
спеціального водокористування, яке розглядається як складова ІУВРБП. З
іншого

боку,

у

водному

законодавстві

ЄС

інститут

спеціального

водокористування відсутній, а еколого-правові інструменти регулювання якості
вод шляхом впливу на емісії ЗР пов’язано з комбінованим підходом до
регулювання, який вимагає здійснення емісії або на базі НДМТ (чи відповідних
ГЗВ), або – з дотриманням СЯД.
Визначено, що значний негативний вплив на якість води чиниться
скиданням (емісією) пріоритетних, зокрема, небезпечних ЗР із зворотною
водою підприємств різних секторів економіки та господарства. Тому
центральною ланкою реформування слід вважати перехід до європейського
законодавчого та нормативно-методичного регулювання скидання ЗР, без якого
неможливо досягнути цілей забезпечення європейської якості вод.
На жаль, до цього часу в Україні використовуються давно віджилі
підходи та нормативно-методичні засоби регулювання скидання ЗР, які
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ґрунтуються ще на принципах соціалістичної економіки та охорони вод, на
застарілій нормативній базі. За вимогами до імплементації законодавства ЄС
такі принципи, інститути, підходи та інструменти підлягають заміні на
європейські.
Даний переклад не є офіційним і спрямовано на попереднє ознайомлення
з вимогами до підходів та методів регулювання скидання ЗР, прийнятих у
водному законодавстві та в охороні вод держав-членів ЄС, а також з досвідом у
цій галузі екологічно розвинених країн.
Перекладач намагався зберегти максимальне наближення до оригінальної
форми, наукового стилю викладення та візуальної подібності вихідного тексту
та, незважаючи на істотну відмінність принципів європейської та української
охорони вод, зробити переклад доступним і зрозумілим для українських
фахівців, які зацікавлені у такій робочий інформації.
Перекладач та науковий редактор сподівається, що представлені
матеріали, хоча і не мають офіційного статусу, але можуть бути корисними як
авторський інформаційний матеріал для керівників природоохоронних та
водогосподарських органів, науковців, докторантів та аспірантів, студентів
навчальних закладів, практичних працівників та широкого кола осіб, які
цікавляться принципами, методами та інструментами регулювання скидання
забруднюючих речовин у водні об’єкти Європейського Союзу з дотриманням
природоохоронних вимог.
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Відмова:
Цей технічний документ було розроблено в рамках програми спільної участі
Європейської комісії, усіх Держав-Членів, Асоційованих Держав, Норвегії та
інших зацікавлених сторін та Неурядових Організацій. Цей документ слід
розглядати як такий, що представляє неформальну позицію консенсусу щодо
найкращої практики, погодженої всіма партнерами. Однак, документ не
обов’язково представляє офіційну, формальну позицію будь-якого з партнерів.
Отже, погляди, викладені у документі, не обов'язково відображають погляди
Європейської Комісії.
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Пояснювальна записка
Цей документ призначений для читання разом з документом Стратегії
Спільного Втілення (ССВ) ЄС «Керівні принципи щодо ідентифікації Зон
Змішування відповідно до Директиви щодо СЯД (2008/105/ЄС)». Він містить
додаткову інформацію, допоміжну до тієї, що міститься у Керівному документі,
яка, на думку Редакційної групи, допоможе практикам, працюючим у даній
галузі, у прийнятті відповідних і надійних рішень. Документ також містить
розділ «Питання, що часто задаються, та відповіді» разом із деякими
корисними прикладами.

165

ЗМІСТ
1 Питання, що часто задаються

4

2 Підхід до поводження з природними фоновими концентраціями

6

3 Багаторівневий підхід

9

3.1 Рівень 0

9

3.2 Рівень 1

9

3.2.1 Рівень 1, річки

9

3.2.2 Рівень 1, озера

14

3.2.3 Рівень 1, великі лимани та прибережні води

15

3.2.4 Рівень 1, порти

15

3.3 Рівень 2 Оцінка зони змішування

15

3.3.1 Рівень 2, прісноводні річки

16

3.3.1.1 Поводження в конкретних ситуаціях

18

3.3.2 Рівень 2, річкові лимани

19

3.3.3 Рівень 2, озера

21

3.3.4 Рівень 2 - Великі лимани та прибережні води

22

3.3.5 Рівень 2 – Порти

23

3.4 Рівень 3 Комплексна оцінка

24

3.5 Рівень 4

25

4 Досвід США

26

5 Характеристики скиду

28

6 Проектування та будівництво випусків

29

7 Мандат Редакційної Групи щодо Зон Змішування

30

Список символів

34

166

1. Питання, які часто задаються
1) Як Держави-Члени повинні поводитися з концентраціями металів?
Більшість даних про стічні води виражаються через загальну концентрацію
речовин, тоді як СЯД виражається у вигляді розчиненої концентрації.
Визнано, що концентрація металів у даних щодо стічних вод зазвичай
виражається як загальна величина. Рекомендується застосовувати запобіжний
підхід таким чином, щоб на Рівнях 1 та 2 "загальні" дані про скиди
розглядалися як такі, що стосуються розчиненого значення для оцінки дисперсії
"загальної" концентрації. Для тих речовини, СЯД яких виражається як
розчинене значення, порівняння слід здійснювати через це значення. (Це
фактично передбачає 100 % розділення розчиненої фази у навколишньому
середовищі.) Однак, коли є докази, що розділення може бути різним, це можна
врахувати на Рівні 3 або, коли розділення є добре зрозумілим, за згодою
Компетентного Органу, на Рівнях 1 або 2.
2) Що робити Державам-Членам, якщо у приймаючому масиві води вже існує
перевищення СЯД?
Це питання скоріше узгоджувальної політики, а не питання зони змішування, і
хоча

воно

визнано

справжньою

проблемою,

його

слід

вирішувати

безпосередньо у Плані Управління Річковим Басейном. Простіше кажучи, це
означає, що за обставин, коли якість вище за течією перевищує СЯД
безпосередньо перед пунктом скидання, може знадобитися фундаментальний
перегляд усіх дозволів вище цієї точки.
3) Яким чином Держави-Члени повинні вирішувати питання про переривчасті
або періодичні скиди?
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Треба уважно розглянути відповідні статистичні дані щодо скиду, включаючи
питання про те, чи повинні вони охоплювати весь часовий період або просто ті
часи, коли відбувається скидання. Важливо забезпечити, щоб такі скиди, якщо
вони становлять ризик для загального стану масиву води, не були
проконтрольовані раніше. Розгляд на Рівні 2 не завжди може бути адекватним,
а у випадках, коли залишаються сумніви, то розгляд на Рівні 3 дозволить
вирішити про можливу взаємозалежність витрати стічної води, якості і витрати
приймаючої води та якості (а можливо, чутливих об’єктів), яких це стосується.
4) Чи існує можливість включення (біо) розкладення речовини у певну модель?
Безумовно, можна розглянути питання про біодеградацію на Рівні 3, а для
швидко розкладних речовин з добре відомим коефіцієнтом втрати можна, на
розсуд Компетентних Органів, обґрунтувати включення механізму втрат в
оцінки Рівнів 1 та 2. Включення такої втрати прямо визначено у деяких моделях
Рівня 2, наприклад, CORMIX. Зазвичай, її неможливо включити у Рівень 1,
оскільки на цьому рівні мова йде лише про розбавлення (без часового
масштабу), хоча там, де втрата зумовлена лише хімічною реакцією (та її можна
добре охарактеризувати через змішування) на розсуд Компетентного Органу
може застосовуватися коригування, засноване на концентрації доброго
змішування.
5) Що робити у випадку PBT (стійких, біоакумуляційних та токсичних)
речовин?
Одним із ключових критеріїв для включення до списку пріоритетних (речовин)
є те, чи має речовина стійкі, біоакумуляційні та токсичні властивості (PBT).
Такі речовини повинні розглядатися у цьому керівництві. Цей документ було
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розроблено для того, щоб надати Компетентному Органу такий підхід, коли
перед прийняттям рішення буде розглянута вся відповідна інформація. З цієї
причини щоб забезпечити врахування найбільш відповідних даних та захистити
всі чутливі об'єкти, які є потенційно вразливими, дане керівництво привертає
увагу до наборів токсикологічних даних, які використовуються для отримання
стандартів.
6) Які змінні можна привести до стандартного значення? Не всі вхідні дані є
легко доступними.
Небезпека у використанні значень за замовчуванням або стандартних значень
полягає у тому, що такий підхід не може в усіх випадках ефективно поводитися
з мінливістю. Щоб випробувати та усунути на ранній стадії явно тривіальні
скиди було розроблено багаторівневий підхід, але у більшості випадків якість
результату завжди буде залежати від якості вхідних даних. Якщо даних бракує,
то одним із варіантів може бути визначення імовірних максимальних і
мінімальних значень для відповідного параметра, а після того – врахування
величини різниці, що виникає при використанні цих значень. Потім можна
ранжувати важливість пошуку правильного значення.
7) Як ми маємо поводитися з кількома зонами змішування?
Це питання детально висвітлено у розділі 12 Керівного документу щодо Зон
Змішування. Якщо питання стосується декількох речовин в одному і тому ж
скиді, суворість буде залежати від відповідних співвідношень [CoC]effluent / EQS,
оскільки всі речовини зазнають однакового розбавлення. Однак, хоча цей
підхід миттєво перевіряється, може виникнути потреба у подальшому розгляді
скиду кількох речовин, відносна концентрація яких змінюється з часом і де
розбавлення у приймаючому масиві змінюється у часі.
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2. Підхід до поводження з природними фоновими концентраціями
Застосування СЯД, встановлених у частині А, пояснюється у частині В Додатку
I до Директиви 2008/105/ЄС. У пункті 3 наведено наступний текст:
За винятком кадмію, свинцю, ртуті та нікелю (надалі «метали»), СЯД,
встановлені в цьому Додатку, виражаються як загальні концентрації у всій
пробі води. У випадку металів СЯД стосується розчиненої концентрації,
тобто розчиненої фази зразка (проби) води, отриманої фільтруванням через
0,45 мкм фільтр або будь-якою еквівалентною попередньою обробкою.
Держави-Члени, оцінюючи результати моніторингу стосовно СЯД, можуть
враховувати:
(a) природні фонові концентрації металів та їх сполук, якщо вони
перешкоджають дотриманню значення СЯД; і
(b) жорсткість, pH або інші показники якості води, які впливають на
біодоступність металів.
Значення СЯД у частині А Додатку 1 до Директиви 2008/105/ЄС не враховують
природних фонових концентрацій. З цієї причини там, де на рівні масиву води
не може бути дотримано стандарт ВРД (WFD), у програмі моніторингу може
бути проведена корекція для природної фонової концентрації.
Це означає, що можна ефективно застосувати багаторівневий підхід; тобто,
коли на рівні масиву води не можуть бути досягнуті стандарти ВРД, то може
бути проведена корекція для природної фонового концентрації, наприклад,
шляхом додавання природного фону до граничного значення (СЯД).
Коли природна фонова концентрація дорівнює значенню Cbackground-natural, то
граничне значення переноситься в Climit + Cbackground-natural. Це означає, що
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максимально допустиме збільшення концентрації на межі зони змішування на
відстані L має відповідати наступному критерію:

CL  Climit - (Cupstream - Cbackground-natural)
Компетентний Орган повинен вирішити, чи слід вносити коригування на
біологічну доступність та природну концентрацію, а також визначити спосіб
такої корекції.
Наприклад, в Нідерландах для вирішення питання "біодоступності" кадмію
враховується жорсткість води. У наступній таблиці представлені граничні
значення для кадмію (Cd).
Речовина

Cadmium (CAS No 7440-43-9)
Клас-1: < 40 мг CaCO3/l
Клас -2: 40 мг CaCO3/l < концентрація<
50 mg CaCO3/l
Клас-3: 50 мг CaCO3/l < концентрація<
100 mg CaCO3/l
Клас-4: 100 мг CaCO3/l < концентрація <
200 мг CaCO3/l
Клас-5:  200 мг CaCO3/l

СЯД
Прісні
води

СЯД
Інші
води
0,2

 0,08
0,08

MAC
Прісні
води
 0,45
 0,45
0,45

0,09

0,6

0,15

0,9

0,25

1,5

MAC
Інші
води
0,45

Ще не зрозуміло, які природні фонові концентрації слід приймати. У
Нідерландах сучасним підходом є використання загальних природних фонових
концентрацій. Для кадмію значення 0,2 мкг / л використовується у всіх
внутрішніх водах, а значення 0,62 мкг / л використовується для інших вод. Ці
значення буде включено до Нідерландської програми моніторингу.
Результати моніторингу оцінюються щорічно і при необхідності ця методологія
адаптується.

171

Для даного керівництва також може мати важливе значення інформація з
існуючого керівництва щодо сильно модифікованих (змінених) масивів вод. Ця
інформація представлена у наступному текстовому полі (блоці).
Існуючі вказівки щодо масштабу та сильно модифікованих (змінених)
масивів вод
Керівництво ССВ No 2 – Визначення масиву вод
Чим менше (просторове) подрібнення при визначенні масиву вод, тим більшою
є можливість для жорсткості (вимог) в охороні навколишнього середовища,
залежно від того, як застосовується стаття 4 2000/60. Однак, загальною метою
встановлення меж масивів вод є надання точного опису його стану. Випуски
(керівництв), пов’язані з розмірами масиву вод, вже розглядалися в процесі
ССВ і залишалися відкритими для визначення Держав-Членів на основі
місцевих особливостей. (Керівництво ССВ № 2 3.3.1)
"Хоча наслідки людської діяльності завжди будуть різними незалежно від
розміру масиву води, для зміни меж масиву води слід застосовувати значні
зміни у стані поверхневих вод для гарантії того що опис стану поверхневих вод
забезпечує точне визначення стану масиву вод. Очевидно, що можна поступово
розподілити води на більш дрібні та ще дрібніші одиниці, що спричинить
значні логістичні навантаження. Однак, неможливо визначити розмір, нижче
якого подальший підрозділ є недоцільним. Держави-Члени мають вирішити (це
питання), виходячи з особливостей кожного Району Річкового Басейну».
У Керівництві ССВ № 4 щодо Виявлення та Призначення Сильно
Модифікованих та Штучних Масивів Вод розглядаються сукупні впливи на
сильно змінені масиви вод (HMWB):
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5.5.4

3. Визначення та опис значного впливу на гідроморфологію [Додаток

II № 1.5]:
Слід додатково дослідити значний вплив на гідроморфологію. Для оцінки
впливу

на

гідроморфологію

в

результаті

фізичних

змін

можуть

використовуватися як якісні, так і кількісні методи оцінки (Приклади у блоці
інструментів). Досліджувані елементи повинні включати, у тій мірі наскільки є
даних, елементи, необхідні за ВРД [Додаток V № 1.1: безперервність річки,
гідрологічний режим, морфологічні умови, режим припливів].
Особливу увагу слід приділити кумулятивному впливу гідроморфологічних
змін. Дрібномасштабні гідроморфологічні зміни самостійно можуть не
спричинити великих гідроморфологічних впливів, але при спільній дії можуть
мати істотний вплив. Для оцінки значного впливу на гідроморфологію слід
вибрати відповідну шкалу (див. Також Керівництво WG 2.113). При оцінці
впливу, визначенні та призначенні HMWB та AWB (Artificial Water Bodies –
штучні водні об'єкти) слід враховувати наступні питання масштабування:
Масштабування
характеристик

через
впливу,

зміни
тобто

оцінки
деякі

впливу
тиски

відповідно
мають

нижчі

до

тиску

пороги

та
для

широкомасштабних впливів, ніж інші;
Масштабування може змінюватися залежно від типу масиву води та
сприйнятливості екосистеми. У тих типах масивів вод та у конкретних
екосистемах, які вважаються чутливими до тиску, просторовий та часовий
масштаб (роздільна здатність оцінки впливу) має бути більш точним.
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Це робить чітке посилання на необхідність (Компетентного Органу)
враховувати, як якісні, так і кількісні методи оцінки для прийняття рішення про
кумулятивні

впливи

HMWB,

які

можуть

вважатися

аналогічними

кумулятивним впливам зон змішування.
Це керівництво також розглядає поняття «значущість».
6.4.5 Що є значущим?
Отримати стандартне визначення для "значного" несприятливого ефекту не
вважається можливим. "Значущість" змінюється між секторами і на неї
впливатимуть соціально-економічні пріоритети Держав-Членів.
Можна

вказати

різницю

між

"значним

несприятливим

ефектом"

та

"несприятливим ефектом". Значний несприятливий ефект на конкретне
використання не повинен бути невеликим або непомітним, але повинен помітно
змінити це використання. Наприклад, ефект, як правило, не слід вважати
значним, коли вплив на конкретне використання є менший, ніж нормальна
короткочасна мінливість у продуктивності (наприклад, результат на кіловатгодину, рівень захисту від паводків, кількість наданої питної води). Однак
ефект, очевидно, був би суттєвим, якби він поставив під загрозу тривалу
життєздатність

зазначеного

використання,

значно

знизивши

його

продуктивність. Важливо проводити цю оцінку у відповідному масштабі.
Ефекти можна визначити на рівні водного об'єкта, групи водних об'єктів,
регіону, RBD (району річкового басейну) або у національному масштабі.
Відповідна шкала може змінюватися залежно від ситуації та типу конкретного
використання чи сектора. Це залежатиме від ключових просторових
характеристик несприятливих наслідків. У деяких випадках може бути
доцільним розглянути ефекти більш ніж в одній шкалі, щоб забезпечити
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найбільш відповідну оцінку. Початковою точкою зазвичай буде оцінка
локальних ефектів (Приклади у блоці інструментів у цьому керівництві).
Знову ж таки, в цьому керівництві наголошується на необхідності врахування
масштабів масиву води та інших його характеристик при визначенні значущості
впливів – аналогічно врахуванню прийнятності зони змішування у масиві води.
3 Багаторівневий підхід
Розрахунок поширення зони змішування є досить складним і вимагає багато
конкретних даних. Для того, щоб зосередити ресурси на тих ситуаціях, які
можуть суттєво вплинути на масиви вод, пропонується багаторівневий підхід.
Основна ідея цього підходу полягає у тому, що скиди, які не мають істотного
впливу на водний об’єкт, не розглядаються. Розрахунок зони змішування не
потрібен. У наступних параграфах цей багаторівневий підхід пояснюється для
різних типів масивів вод; річки, озера, перехідні та прибережні води.
3.1 Рівень 0
На цьому рівні 0, незалежно від типу водойми, перевіряється, чи може стічна
вода

містити

забруднюючу

речовину,

яка

викликає

занепокоєння

(стурбованість). Якщо так, то перевіряється, чи є концентрація речовини, яка
викликає занепокоєння, у стічній воді вищою, ніж СЯД для цього
забруднювача. Усі скиди, де відсутня забруднююча речовина, що викликає
занепокоєння з концентрацією вищою СЯД, не розглядаються, оскільки такий
скид не призведе до перевищення СЯД у масиві вод.
3.2 Рівень 1
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На Рівні 1 перевіряються всі скиди, в яких присутня забруднююча речовина у
концентрації, що перевищує СЯД, якщо цей скид може мати значний вплив на
приймаючий масив вод.
3.2.1 Рівень 1, річки
На Рівні 1а для виявлення несуттєвих скидів використовується критерій
значущості.

Цей

критерій

визначається

як

запропоноване

допустиме

збільшення концентрації внаслідок скиду після повного перемішування,
виражене у відсотках від СЯД.
Для того, щоб перевірити, чи виконується цей критерій, необхідно розрахувати
так званий технологічний внесок (РС). Він визначається як:

CoC eff

(Q

river

xQeff

+ Qeff

)

= PC.

На наступному кроці треба порівняти РС у відсотках від СЯД із
запропонованим допустимим збільшенням.

PC
x100% = relative − increase.
EQS

Якщо це збільшення є нижчим критерію значущості, як показано у таблиці 8.0
даного звіту, то цей скид не розглядається, якщо поблизу точки скиду немає
чутливих (об’єктів).
У

поданому

нижче

допустимого збільшення.

тексті

наведено

обґрунтування

запропонованого
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Для узгодженості обраний критерій повинен гарантувати, що будь-які скиди,
усунені на Рівні 1 (і тому не оцінювані на наступних рівнях), відповідали би
критеріям Рівня 2 1. Тому ми протестували порогові значення з використанням
Тесту Скиду для різних типів води. Характеристики змішування залежать серед
інших факторів від витрати масиву вод, розмірів масиву вод та шорсткості дна.
Написи на схемі: зверху вниз та справа наліво.
Рівень 1а: Скид у внутрішні поверхневі води (Річки)
Написи у блоках схеми:
Стічна концентрація. EQS (СЯД). Від рівня 0. Характеристики стічної води.
Характеристики приймаючого масиву вод.
Визначення відношення [CoC]eff / EQS. Визначення показника (коефіцієнта)
розбавлення.
Так. Чи є значущим Відношення / Показник розбавлення?
Ні.
Чутливості річки. Чи присутні чутливості? Ні.
Так.
Виконати відповідну дію або перейти до Рівня 2. Так. Чи знаходиться якість
води під неприпустимим впливом? Ні. Запис та періодичний огляд.
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Для оцінок використовувалися наступні початкові умови:
• Розрахунки виходили з припущення концентрації вище скиду на рівні
0,5 * EQS 2;
• У розрахунковому прикладі передбачалася концентрація EQS 3 мкг / л
та концентрація MAC 9 мкг / л;
• Для прісних вод в оцінці використовувалася чиста витрата 3 Q90 для
масиву вод;
(Підсторінкові примітки:
1

Це означає, що скиди повинні задовольняти критеріям МАС для зони

змішування у 0,25*ширина масиву вод (max 25 м) та критеріям EQS-зони
змішування у 10*ширина масиву вод (max 1000 м) для тесту скиду
2

У масиві вод чи басейні вод можуть бути розміщені численні скиди. У

наслідок цього, скидачі в кінці масиву вод чи водойми стикаються з
підвищеними (ніж вище за течією) концентраціями. Наприклад, для такої річки,
як річка Рейн, кількість значних скидів може збільшитися до більш ніж 100.
Крім значних скидів, внесок у концентрації вище за течією можуть також
надаватися скидами, які виключені на Рівні 1.
3

Це витрата, яка перевищується протягом 90 % часу за рік.)
• Для припливних вод в оцінці СЯД використовувалися чисті витрати 1
Q90 для масиву вод та середня припливна витрата, що відповідає чистій
витраті Q50 (для розрахунку накопичення використовувалася чиста
витрата та припливна витрата, а для розрахунку шлейфу змішування
використовувалася припливна витрата).
• Для припливних вод оцінка за MAC використовувала припливну
витрату 4 Q90 (для розрахунку шлейфу змішування).
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У таблиці 1 представлено результати оцінки для прісних вод (річок та каналів).
Зміна витрати скиду або концентрації дозволяє змінювати також навантаження
скиду. Розроблено два сценарії: сценарій з низькою витратою стічної води
(0,25*річкова-витрата / 3600) у поєднанні з високою концентрацією 5 у стічній
воді, та сценарій з високою витратою стічної води (5*річкова-витрата / 3600) та
низькою концентрацією 6 у стічній воді.
Розрахунки демонструють, що саме сценарії з низькою витратою стічної води є
найбільш критичними. У цьому випадку зона змішування за MAC часто є
обмежуючим фактором. Внаслідок цього, відносний вплив концентрацій вище
скиду за течією зменшується порівняно із ситуаціями, коли зона змішування за
EQS є лімітуючою (відношення Cupstream / MAC < відношення Cupstream / EQS). У
випадку сценарію з низькою стічною концентрацією лімітуючим також може
бути EQS. Сценарій з високою стічною концентрацією є найбільш жорстким. З
цих причин результати цього сценарію розглядаються у Таблиці 1, з якої можна
побачити, що великі річки та канали дозволяють найнижчі відсотки збільшення
концентрації (% від EQS) після повного перемішування: 1,2 % для дуже
великих річок та 1,3 % для дуже великих каналів. У контексті досягнення цілей
ВРД на масиві води чи у масштабі басейну слід визнати, що загалом кількість
скидів, розташованих на більших водах, буде набагато вище, ніж кількість, яка
розміщена на менших водах.
Таблиця 1 Допустиме збільшення концентрації після повного
змішування для різних типів прісної води
(Написи у першому стовпчику:
Тип води:
Річки:
мала річка/струмок
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велика річка
дуже велика річка
Канали:
малий
середній
великий
дуже великий канал
Написи у першому рядку:
витрата Q90 [м3/с]
ширина [м]
глибина [м]
швидкість [м/с]
допустиме збільшення концентрації після повного змішування (% EQS) 1)
допустима кількість (додаткових) порівнянних скидів 2)
допустимий скид [кг/рік]
Примітки: 1) допустимий скид, який викликає концентрацію,що визначається у
% від EQS після повного змішування, яке задовольняє обидва критерії МАС та
EQS
2

) кількість (додаткових) скидів однакового обсягу, які можуть допускатися без

перевищення критеріїв МАС або EQS у масиві води або у водному басейні)

180

(Підсторінкові примітки:

1

Це означає, що за тестом скиду скиди повинні

відповідати критеріям MAC зони змішування при 0,25 *ширина масиву води
(не більше 25 м) та критеріям EQS-зони змішування при 10 *ширині масиву
води (не більше 1000 м)
2

У масиві води чи у басейні води можуть бути розміщені численні скидачі.

Внаслідок цього, скидачі в кінці масиву вод чи басейну вод стикаються з
підвищеними (вище за течією) концентраціями. Наприклад, для такої річки, як
річка Рейн, кількість значних скидів може зростати до більш ніж 100. Крім
значних скидів, також скиди, які виключені на РІВНІ 1, можуть давати внесок у
концентрації у верхній течії.
3

Витрата, яка перевищується протягом 90 % часу за рік

4

Витрата, яка перевищується протягом 90 % припливного періоду.

5

Максимальна концентрація у стічній воді, при якій можна задовольнити

критерії зони змішування, використовуючи як початкову точку стічну витрату у
0,25 *річкова-витрата/3600
6

Концентрація у стічній воді, при якій можна задовольнити критерії зони

змішування, використовуючи як початкову точку стічну витрату 5*річковавитрата/3600.)
Для припливної води було виконано аналогічну оцінку, результати якої
представлені у таблиці 2.
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Таблиця 2 Допустиме збільшення концентрації після повного
змішування для різних припливних річок
(Написи у першому стовпчику таблиці:
Тип води:
припливні річки:
дуже великі (Nieuwe Waterweg – судноплавний канал у Нідерландах)
великі (Nieuwe Maas – протока з річки Рейн)
середні (Amer – річка у Нідерландах, провінція Північний Брабант)
малі (Lek – річка у Нідерландах)
Написи у першому рядку у таблиці:
ширина [м]
глибина [м]
швидкість (середня) [м/с]
вхід для EQS – зони змішування
Q90 1) flood (витрата води у фазі припливного циклу, коли вода рухається у
напрямку суші) [м3/с]
Q90 ebb (витрата води у фазі припливного циклу, коли вода рухається у
напрямку моря) [м3/с]
Q90 nett (залишкова витрата води у припливному циклі) [м3/с]
вхід для MAC – зони змішування
Q90 2) flood (витрата води у фазі припливного циклу, коли вода рухається у
напрямку суші) [м3/с]
допустиме збільшення концентрації після повного змішування (% EQS) 3)
допустима кількість (додаткових) порівнянних скидів
допустимий скид [кг/рік]
Примітки: 1) Витрата, яка перевищується протягом 90 % часу
2

) Витрата припливу, яка перевищується протягом 90 % часу)
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Таблиця 2 показує, що у приливних водах в цілому допустиме збільшення
концентрації після повного змішування є меншим допустимого збільшення
концентрації у прісних водах. Це викликано накопиченням через припливний
рух.
Як для припливних річок, так і для прісноводних річок допустиме збільшення
може бути пов'язане з чистою витратою масиву води. У таблиці 3 показано
підхід до допустимого збільшення після повного змішування для річок (прісні
води та припливні річки) та каналів. Для каналів та річок був визначений
окремий підхід, оскільки діапазон витрат для каналів сильно відрізняється від
діапазону витрат для річок. Крім того, розраховане збільшення концентрації
для каналів у діапазоні витрат до 100 м3/с відрізняється від розрахованих
результатів для річок.
Таблиця 3 Пропоноване допустиме збільшення концентрації
для різних типів води після повного змішування, що може
задовольняти критеріям для MAC- та EQS зони змішування
Типи води:

Малі
Середні

Чиста витрата
(Q90-витрата)
[м3/с]

Запропоноване
допустиме збільшення
концентрації після
повного змішування у %
EQS 1)2)3)
Прісноводні річки та припливні річки
4
 100
1
100 < витрата  300
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Великі
Малі
Середні
Великі

> 300
Канали
 10
10< витрата  40
> 40

0,5
6
2,5
1

) заснована на чистій витраті
) якщо підвищення концентрації після повного змішування перевищує
відсоток, зафіксований у таблиці 3, то необхідна додаткова оцінка на Рівні
2 або подальша.
3
) Рівень 1 це перший фільтр в оцінці, який відокремлює несуттєві скиди,
які завжди можуть задовольняти критеріям у тесті скиду на Рівні 2, та інші
скиди. Критерії у фільтрі не можуть призвести до становища, коли скиди
було виключено на Рівні 1, але при оцінці на Рівні 2 можна дійти
висновку, що скиди не можуть задовольняти критеріям Рівня 2 (тест
скиду). З цієї причини слід вважати успішним підхід з точки зору
найгіршого випадку.
1
2

Матеріал, представлений у таблиці 3, ґрунтується на критеріях тесту скиду,
використовуючи можливість "існуючих скидів" (Рівень 2). Для великих
прісноводних річок використано нижчий результат стосовно припливних річок.
Як правило, величина, що розрахована для верхнього діапазону витрати,
використовується як допустиме збільшення концентрації після повного
змішування для всього розглянутого діапазону витрат. Для скидів використано
сценарій високої концентрації. Внаслідок цього лімітуючими будуть критерії
для MAC зони змішування, що призведе до більш жорсткого підходу, ніж у
ситуаціях, коли будуть лімітуючими критерії для EQS зони змішування. Таким
чином, пропозиція у Таблиці 3 забезпечує підхід з точки зору найгіршого
випадку. У випадку нового скиду ситуація, коли критерії ВРД не можуть бути
задоволені на рівні масиву вод чи басейну вод через скиди, що виникають із
точкових джерел, для зменшення розміру EQS зони змішування слід обрати
опцію «зменшені скиди» Тесту Скиду. Таким чином для досягнення цілей ВРД
можна використовувати електронну таблицю як інструмент регулювання. Слід
усвідомити, що внаслідок цього також зміняться критерії, створені на Рівні 1.
Внаслідок цього, для визначення зон змішування можуть бути враховані й інші
(менші) скиди.
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У Таблицях 1-3 для різних типів вод детально розроблено допустиме
збільшення концентрації після повного змішування. Залишається питання, чи
потрібно визначення такого поширення на Рівні 1. Насправді можливі наступні
варіанти:
• Детальний підхід: окремі критерії, що належать до конкретних типів вод
та відповідних витрат (див. Таблиці 1 та 2);
• Проміжний варіант (див. Таблицю 3);
• Простий практичний більш загальний підхід з посиленим акцентом на
найгірші характеристики такого підходу (див. Таблицю 4).
Пропозиція, представлена у Таблиці 3, також може мати потенційні наслідки
для обговорення стосовно "принципу без погіршення («не зашкодити»)". Хоча
принцип "не зашкодити" не оцінюється на Рівні 2, результат критеріїв Рівня 1,
використаних для визначення несуттєвих скидів, може вплинути на вибір
методології

щодо

запропоновані

поводження

критерії

для

з

принципом

великих

каналів

"не
та

зашкодити".
річок,

Однак,

ймовірно,

не

загрожуватимуть принципу "не зашкодити".
З практичної точки зору можна надати перевагу простому загальному підходу.
У таблиці 4 представлено такий підхід. Щоб гарантувати, що скиди, виключені
на Рівні 1, не призведуть до перевищення критеріїв для Рівня 2, треба визнати,
що прийнятий підхід має бути найгіршим випадком. Однак наслідком такого
підходу є те, що на Рівні 2 треба оцінити більше скидів у менші води.
Редакційна група визнала, що вибір цього варіанту може призвести до
потенційного зростання робочого навантаження.

185

Таблиця 4 Загальний підхід для допустимого збільшення концентрації
після повного змішування

…

Класифікація масиву
води

Чиста витрата (Q50)
[м3/с]

малий
середній
великий

 40
40 < витрата  300
> 300

…

…

…

…

Запропоноване допустиме
збільшення концентрації
після повного змішування
[% EQS]
2
1
0,5

…

…

…

СПИСОК СИМВОЛІВ
A – площа водойми, акваторії та ін. [м2];
Bh – ширина гирла акваторії [м2];
CL – збільшення концентрації на відстані L від точки скиду [мкг/л];
CoC – певне з'єднання, що викликає зацікавленість (стурбованість) (contaminant
of concern);
EQS – стандарт якості навколишнього середовища (СЯД);
WFD – водна рамкова директива (ВРД);
K – шорсткість дна [м];
МАС – максимально допустима концентрація;
PC – внесок процесу [мкг/л];
Qt – витрата припливного обміну у гавані [м3/с];
Q – (обмінна) витрата між масивом вод та гаванню через відмінності у
щільності [м3/с];
Qriver – річкова витрата [м3/с];
Qeffluent – витрата стічних вод [м3/с];
Q50 – витрата масиву вод, яка перевищена протягом 50 % року [м3/с];
Q90 – витрата масиву вод, яка перевищена протягом 90 % року [м3/с];
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 –

різниця щільності у (припливних) водах під час припливного циклу

[кг/м3];
 (x, y) – концентрація на горизонтальній відстані х від точки скиду та відстані
у від (річкового) берега;
Ky – коефіцієнт поперекової дисперсії у напрямку у;
Kz – коефіцієнт поперекової дисперсії у напрямку z;
U – швидкість потоку або швидкість потоку масиву вод у [м/с];
X – відстань х від точки скиду [м].
Подальший текст перекладу не наводиться через його завеликий обсяг.
У даному розділі наведено виконаний керівником даної НДР і науково
відредагований ним же український переклад одного з двох методичних
документів ЄС, призначеного для визначення характеристик та встановлення ЗЗ
зворотних вод, які містять у своєму складі ПР. Хоча такий авторський переклад
не є офіційним, науковий керівник вважає, що його можна та доцільно
опублікувати

як

перекладне

виробничо-практичне

видання

(методичні

рекомендації, посібник) та попередній крок у напрямі ознайомлення широкого
кола українських науковців та фахівців у сфері розроблення екологічних
нормативів, студентів та аспірантів з європейським досвідом у галузі
регулювання скидання ЗР у водні об'єкти.
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5 ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКЛАД ПІДІНСТИТУТУ РСЗР
Як зазначалося вище, поняття ЗЗ є важливим інструментом, який входить
до складу підінституту РСЗР еколого-правового інституту оцінки якості вод і її
регулювання екологічного законодавства ЄС та у неявному вигляді (як зона
асимілювання ЗР) до водного законодавства України. Зазначені інституційні
одиниці вперше було виокремлено у 2019 – 2020 роках як предмет досліджень у
роботах наукового керівника даної НДР, див., наприклад, [1].
Структурний склад підінституту РСЗР раніше не розглядався. Тому у
цьому розділі робиться спроба окреслити межі цього підінституту і навести
його склад. Але перш за все слід надати визначення РСЗР за об’єктом
правового регулювання.
Пропонується змістовно визначити об’єкт регулювання РСЗР наступним
чином.
Об'єктом регулювання еколого-правового інституту РСЗР є відносини
між державою і водокористувачами у зв'язку зі скиданням ними речовин
(зокрема, хімічних) в масиви вод, яке може чинити (або чинить) шкідливий
вплив на здоров'я людини, довкілля або шкодить іншим водокористувачам.
Подальше дослідження структури та складу підінституту РСЗР буде
виконуватися з позиції наведеного визначення.
5.1 Структура та склад підінституту РСЗР в екологічному законодавстві
ЄС
До інституту РСЗР в екологічному законодавстві ЄС належать норми, які
містяться у наступних джерелах права:
у ВРД (за перекладом [27]);
– ст. 2 Визначення
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(17) «Стан поверхневої води», (18) «Добрий стан поверхневої
води», (21) «Екологічний стан», (22) «Добрий екологічний стан»,
(24) «Добрий хімічний стан поверхневої води», (29) «Небезпечні
речовини», (30) «Речовини, боротьба із забрудненням якими
потребує першочергових заходів», (31) «Забруднювач», (33)
«Забруднення»,

(35)

«Стандарт

якості

довкілля»,

(36)

«Комбінований підхід», (40) «Граничні значення виділення», (41)
«Засоби контролю за викидами»;
– ст. 10 Комбінований підхід до точкових і просторово-розподілених
джерел, (2)(3);
– Додаток IX Граничні значення виділень і стандарти якості довкілля;
у ДПВ (за перекладом [52]);
– ст. 2 Сфера застосування,
– ст. 3 Терміни та означення
(1) «речовина», (2) «забруднення», (3) «об’єкт», (4) «викид», (5)
«значення гранично допустимих викидів», (6) «стандарт якості
довкілля», (7) «дозвіл», (10) «найкращі доступні техніки», (13)
«рівні викидів, пов’язані з найкращими доступними техніками»,
(15) «оператор», (18) «небезпечні речовини»;
– ст. 1 Зобов’язання мати дозвіл;
– ст. 8 Недотримання умов;
– ст. 11 Загальні принципи регулювання основних обов’язків оператора;
– ст. 14 Умови дозволу;
– ст. 15 Значення гранично допустимих викидів, еквівалентні параметри
та технічні заходи;
– ст. 18 Стандарти якості довкілля;
– ст. 22 Закриття об’єкта;
– ст. 66 Сфера застосування;
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– ст. 67 Заборона видалення відходів;
– ст. 68 Контроль викидів у води;
– Додаток П Перелік забруднювальних речовин;
– Додаток Ш Критерії для найкращих доступних технік;
– Додаток VI Технічні положення стосовно установок спалювання
відходів і установок зі сумісного спалювання відходів. Частина 5
Значення гранично допустимих викидів для скидів стічних вод, що
виникли в результаті очищення відхідних газів;
– Додаток VIII Технічні положення, що стосуються об’єктів, які
виробляють

діоксин

титану.

Частина

І

Значення

гранично

допустимих викидів для викидів у води;
у ДСЯД (за джерелом [32] ):
– ст. 3 Стандарти якості довкілля,
– ст. 4 Зони змішування;
у ДНРВ (за перекладом [53]):
– ст. 2 Визначення
(d) «скиди», (e) «забруднення»;
– ст. 3; ст. 4; ст. 5;
– ст. 6; ст. 10;
– Додаток І Перелік І родин та груп речовин. Перелік ІІ родин та груп
речовин.
у Директиві 2013/39/ЄС, що змінює Директиву 2000/60/ЄС та 2008/105/ЄС
стосовно пріоритетних речовин у галузі водної політики (за перекладом
наукового керівника даної НДР [70]);
у Директиві 91/271/ЄЕС «Про очистку міських стічних вод» (за перекладом
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[66]):
– ст. 2 Терміни
1. міські стічні води; 2. побутові стічні води; 3. промислові стічні
води;
– ст. 4, ч. 3 – 4;
– ст. 5, ч. 1 – 6, ч. 8;
– ст. 6, ч. 2;
– ст. 7; ст. 11, ч. 1 – 2;
– ст. 14 ч. 3 – 4;
– Додаток І Вимоги до міських стічних вод.
– Додаток ІІ Критерії для визначення уразливих та менш уразливих
зон;
у Директива Ради від 12 грудня 1991 року щодо захисту вод від забруднення,
спричиненого нітратами сільськогосподарських джерел (91/676/ЄЕС) (за
перекладом [71]):
– ст. 2
(c) «сполука азоту»; (j) «забруднення»;
– ст. 4 ч. 1;
– Додаток ІІ Кодекс (кодекси) належної сільськогосподарської
практики;
– Додаток ІІІ Заходи, які необхідно включити до програми дій, як
зазначено у статті 5 (4) (а);
у Директиві 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 року про якість води,
призначеної для споживання людиною (за перекладом [72]):
– ст. 2 Визначення
1. «вода, призначена для споживання людиною»;
– ст. 4 Загальні обов’язки;
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– ст. 5 Стандарти якості;
– Додаток 1 Параметри та параметричні значення;
у Directive 2006/7/EC concerning the management of bathing water quality ([73]):
– ст. 2 Визначення
1. «surface water»; 5. «pollution»; 7. «management measures»;
– ст. 7 Management measures in exceptional circumstances
– ст. 8 Cyanobacterial risks
у Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30
November 2009 on the conservation of wild birds ([74]);
у Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and
of wild fauna and flora («Оселищна директива») (не є чинною) (замінена на
Directive 2009/147/EC);
у Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds
(«Пташина директива») (не є чинною) (замінена на Directive
2009/147/EC);
у Directive 78/659/ЕЕС (не є чинною)
(Директива Ради 78/659/ЄЕС від 18.07.1978 р. про якість прісних вод, які
потребують захисту або покращення з метою збереження рибних
ресурсів) (замінена на Directive 2000/60/EC of the European Parliament and
of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community
action in the field of water policy).
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5.2 Структура та склад підінституту РСЗР у законодавстві України про
охорону навколишнього природного середовища
У даному підрозділі термін «законодавство» розуміється у широкому
сенсі, який визначено у Рішенні Конституційного Суду України, 1998 рік,
№ 12-рп/1998, у справі за конституційним зверненням Київської міської ради
професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21
Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну
"законодавство").
Слід зазначити, що головною відмінністю українського водного
законодавства від законодавства ЄС у ставленні до надходження ЗР у водні
об’єкти (масиви вод) є виокремлення головного матеріального носія таких ЗР, а
саме: зворотної води. Зворотна вода є посередником між джерелом ЗР та
приймаючим ЗР масивом води. Такий медіатор у водному законодавстві ЄС
відсутній. Отже, розглядаючи український інститут РСЗР слід мати на увазі, що
всюди, де згадується про регулювання скидання зворотної води або її видів:
стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води, фактично також йдеться і про
регулювання скидання ЗР. Найбільш змістовно близькими, але не тотожними,
до українського терміну «зворотна вода» є англомовні терміни, які
розглядаються у термінологічному розділі словника: Water Resources: WaterUse

Terminology,

https://www.usgs.gov/mission-areas/water-

resources/science/water-use-terminology?qt-science_center_objects=0#qtscience_center_objects , який міститься на веб-сайті американської урядової
наукової агенції Тhe U.S. Geological Survey (USGS), заснованої United States
Department of the Interior.
До інституту РСЗР у законодавстві України про охорону навколишнього
природного середовища належать норми, які містяться у наступних джерелах
українського права:
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ЗУПОНПС [10]
– ст. 3. Основні принципи охорони навколишнього природного
середовища, з);
– ст. 12. Обов'язки громадян … , б);
– ст. 31. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони
навколишнього природного середовища;
– ст. 33. Екологічні нормативи;
– ст. 41. Економічні заходи … , в);
– ст. 44. Ліміти скидів забруднюючих речовин;
– ст. 51. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, … ;
– ст. 53. Охорона навколишнього природного середовища від
неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу;
– ст. 56. Екологічна безпека транспортних та … ;
– ст. 68. Відповідальність за порушення законодавства … , є), ж);
ВКУ [11]
ст. 1. Визначення основних термінів
гранично допустима концентрація (гдк) речовини у воді,
гранично допустимий скид (гдс) речовини,
екологічний стан масиву поверхневих вод,
забруднення вод,
забруднююча речовина,
ліміт скиду забруднюючих речовин,
хімічний стан масиву поверхневих вод,
якість води;
ст. 211. Екологічний та хімічний стани … ;
ст. 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення
раціонального використання і охорони вод;
ст. 30. Збори за спеціальне водокористування;
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ст. 33. Завдання стандартизації і нормування … ;
ст. 34. Стандартизація в галузі використання і охорони … ;
ст. 35. Нормативи в галузі використання … ;
ст. 36. Нормативи екологічної безпеки водокористування;
ст. 37. Екологічний норматив якості вод;
ст. 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих
речовин;
ст. 39. Галузеві технологічні нормативи утворення … ;
ст. 41. Регулювання скидання у водні об'єкти речовин … ;
ст. 42. Водокористувачі;
ст. 44. Обов'язки водокористувачів;
ст. 45. Обмеження прав водокористувачів;
ст. 48. Спеціальне водокористування;
ст. 49. Право на здійснення спеціального водокористування;
ст. 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування;
ст. 58. Вимоги до якості вод, що використовуються … ;
ст. 66. Особливості спеціального водокористування … ;
ст. 68. Особливості спеціального водокористування … ;
ст. 70. Умови скидання стічних вод у водні об'єкти;
ст. 71. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) … ;
ст. 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і … ;
ст. 73. Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти;
ст. 74. Накопичувачі промислових забруднених … ;
ст. 75. Порядок захоронення забруднюючих речовин … ;
ст. 81. Комплекс заходів щодо збереження … ;
ст. 87. Водоохоронні зони;
ст. 88. Прибережні захисні смуги;
ст. 93. Зони санітарної охорони;
ст. 95. Охорона вод (водних об'єктів);
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ст. 96. Умови розміщення, проектування, будівництва, … ;
ст. 98. Заборона введення в дію підприємств, споруд … ;
ст. 99. Заборона скидання у водні об'єкти відходів … ;
ст. 100. Охорона поверхні водозборів … ;
ст. 101. Охорона вод від забруднення … ;
ст. 104. Охорона водних об'єктів, … ;
ст. 109. Порядок розгляду спорів … ;
ст. 110. Відповідальність за порушення водного законодавства;
ст. 111. Відшкодування збитків, завданих … ;
Найбільш релевантними терміну «скид» у ВКУ слід вважати норми
статей: 25, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 48, 49, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 87, 98,
99, 104, 110.
Правила [2]
п. 2 (Терміни);
п. 3 (нормування ступенів очищення … );
п. 4 (Планування заходів … );
п. 7 (Нормування якості води … );
п. 8 (Контрольний створ … );
п. 11 (Забороняється скидання … );
п. 13 (Діяльність водокористувачів … );
п. 15 (Скидання зворотних … );
п. 16 (Необхідний ступінь … );
п. 17 (Граничний обсяг … );
п. 18 (Нормативи ГДС … );
п. 19 ((Для комунальних споруд … );
п. 21 (Встановлення обмежень … );
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Порядок та перелік [3]
Порядок
п. 1 (Основні вимоги … );
п. 2 (ГДС … );
п. 3 (Мета ГДС … );
п. 4 (Перелік ЗР … );
п. 8 (Перегляд переліку …);
п. 12 (Скидання ЗР з накопичувачів … );
п. 13 (Розроблені нормативи … );
п. 16 (Переоформлення нормативів … );
п. 18 (Документація ГДС … );
Перелік
(п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Примітка);
Додаток.
Порядок обліку [4]
п. 1.5;
п. 1.8;
п. 3.1;
п. 5.1;
п. 5.6;
п. 5.8, п. 5.9, п. 5.10, п. 5.11, п. 5.12, п. 5.13;
п. 5.14;
Додаток 4.
Методика [5]
р. V, п. 1;
р. V, п.. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Додаток 1;
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Додаток 3;
Додаток 7;
Додаток 8.
Інструкція [7] (оскільки це важливе джерело є нормативним актом
міністерства, то його не слід розглядати в рамках широкого розуміння
терміну «законодавство»)
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» [42]
ст. 1. Визначення основних термінів і понять;
ст. 18. Вимоги до господарсько-питного водопостачання і місць
водокористування;
Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»
[75]
ст. 5. Об'єкти правового регулювання у сфері питної води та питного
водопостачання;
ст. 6. Принципи державної політики у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення;
ст. 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води, питного
водопостачання та водовідведення;
ст. 13-1. Місцеві правила приймання стічних вод;
ст. 29. Нормативи у сфері питної води та питного водопостачання;
ст. 33. Об'єкти санітарної охорони у сфері питної води та питного
водопостачання;
ст. 34. Зони санітарної охорони;
ст. 36. Обмеження господарської та іншої діяльності в зонах санітарної
охорони;
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ст. 46. Відповідальність за порушення законодавства у сфері питної води
та питного водопостачання;
ст. 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства у
сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення.
Закон України «Про тваринний світ» [44]
ст. 9. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання
і відтворення тваринного світу;
ст. 26. Промислове рибальство;
ст. 37. Забезпечення охорони тваринного світу;
ст. 39. Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів
міграції тварин;
ст. 48. Охорона тварин під час застосування пестицидів і агрохімікатів;
ст. 49. Обмеження або заборона застосування на окремих територіях
пестицидів і агрохімікатів;
ст. 52. Урахування вимог охорони тваринного світу під час розроблення
та встановлення екологічних нормативів;
ст. 54. Обмеження прав власників і користувачів природних ресурсів в
інтересах охорони, раціонального використання та відтворення
тваринного світу;
ст. 63. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу;
Закон України «Про природно-заповідний фонд України» [76]
ст. 7. Землі природно-заповідного фонду;
ст. 8. Основні засоби збереження територій та об’єктів природнозаповідного фонду;
ст. 9-1. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій
та об’єктів природно-заповідного фонду;
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ст. 16. Вимоги щодо охорони природних комплексів та об’єктів
природних заповідників;
ст. 21. Структура території та вимоги щодо охорони природних
комплексів та об’єктів національних природних парків;
ст. 25. Статус і завдання заказників;
ст. 39. Завдання охоронних зон територій та об’єктів природнозаповідного фонду;
ст. 40. Основні вимоги щодо режиму охоронних зон територій та об’єктів
природно-заповідного фонду;
ст. 55. Резервування цінних для заповідання природних територій та
об’єктів.
Закон України «Про аквакультуру» [77]
ст. 4. Державна політика у сфері аквакультури;
ст. 5. Права та обов’язки суб’єктів аквакультури;
ст. 14. Особливості умов здійснення аквакультури та надання
рибогосподарського водного об'єкта (його частини),
рибогосподарської технологічної водойми, акваторії (водного
простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, а також
акваторії (водного простору) виключної (морської) економічної
зони України в користування на умовах оренди для цілей
аквакультури.
Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та
охорону водних біоресурсів» [78]
ст. 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері рибного
господарства та рибної промисловості;
ст. 17. Основні вимоги до охорони середовища перебування водних
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біоресурсів.
5.3 Еколого-правовий зміст регулювання скидання ЗР в екологічному
законодавстві ЄС
У даному підрозділі у стислому вигляді наведено вимоги до регулювання
скидання ЗР в ЄС та особливості такого регулювання, які мають принциповий
характер і є найбільш важливими для подальшого порівняння з українським
регулюванням.
Як зазначено у вступі до даного розділу, об’єктом правового регулювання
є механізм, кінцевим етапом якого є фізичне обмеження забруднення, тобто
введення забруднювачів у масиви поверхневих вод. При цьому предметом
фізичного обмеження є характеристики введення забруднювачів, тобто
речовин. За вимогами до цілей обмеження забруднення речовини поділяються
на дві групи: 1) речовини, боротьба із забрудненням якими потребує
першочергових заходів (тобто ПР), серед яких є небезпечні речовини (НР), 2)
специфічні речовини (тобто СР).
Група ПР має однакові цілі обмеження їх вмісту для всіх Держав-Членів
ЄС, тобто визначаються на міжнаціональному рівні. Такими цілями є стандарти
якості довкілля (тобто СЯД), які визначаються однаково для всіх ДержавЧленів. Група СР має цільові обмеження вмісту, які визначаються на
національному рівні для басейнів (суббасейнів) річок або як локальні.
Цільовими обмеженнями вмісту СР є національні стандарти якості довкілля.
СЯД

визначає

концентрацію

окремого

забруднювача

або

групи

забруднювачів у воді, осадах чи біоті, що мають бути не перевищеними з
метою охорони здоров'я людей і довкілля. СЯД визначаються у вигляді: 1)
СРП-СЯД

середнього

допустимої концентрації.

річного

показника,

2)

МДК-СЯД

максимально
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Фізичне обмеження забруднення здійснюється засобами контролю за
викидами, до яких належить встановлення граничних значень виділення
речовин, що виходять з установок. Для контролю (управління) виділеннями у
поверхневі води використовується комбінований підхід, який передбачає
застосування найкращих доступних методів (НДМ) або відповідних ним
граничних значень викидів, а якщо значення СЯД у виділеннях з установок
порушується, то граничні значення викидів визначаються виходячи з
дотримання СЯД у певному пункті масиву води, прилеглому до виходу з
установки. При необхідності, визначення такого пункту є ціллю встановлення
зони змішування (тобто ЗЗ) як природного та правового інструменту
регулювання скидання ЗР. Отже використання ЗЗ не є обов’язковою вимогою.
ЗЗ призначаються для СЯД поблизу точок скиду ПР та деяких інших речовин.
Всередині ЗЗ відповідні СЯД можуть перевищуватися лише за умови, що решта
масиву поверхневих вод відповідає цим СЯД. Такі зони чітко визначаються у
планах управління (менеджменту) річкових басейнів. З гідродинамічної точки
зору ЗЗ є суцільною частиною масиву води у безпосередній близькості від
точки скидання, де відбувається розбавлення хімічних речовин. Існують
законодавчі на рівні ЄС та національні вимоги до ЗЗ для СЯД та обмеження в
характеристиках та у розташуванні ЗЗ. Як інструмент регулювання ЗЗ можуть
також використовуватися на національному рівні стосовно скидання СР.
Для розрахункового визначення (ідентифікації) ЗЗ та їх характеристик
використовується

багаторівневий

дослідницький

підхід,

викладений

у

методичних (технічних) джерелах [67, 68], який розглянуто у розділах 3, 4
даного звіту.
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5.4 Еколого-правовий зміст регулювання скидання ЗР у законодавстві про
охорону навколишнього природного середовища України
У даному підрозділі, аналогічно попередньому, у стислому вигляді
наведено зміст вимог до регулювання скидання ЗР в українському водному
законодавстві та особливості такого регулювання.
Подібно попередньому підрозділу, об’єктом правового регулювання є
механізм, кінцевим етапом якого є фізичне обмеження забруднення вод, тобто
надходження до водних об’єктів забруднюючих речовин. Але при цьому
йдеться про ПРИВНЕСЕННЯ речовин в результаті господарської діяльності
людини. Предметом фізичного обмеження, як у законодавстві ЄС, є
характеристики введення забруднюючих речовин. За вимогами до цілей
обмеження забруднюючи речовини поділяються на дві групи: 1) речовини, які
виділені та окремо зазначені у ВКУ (нафтові речовини, токсичні речовини,
радіоактивні речовини, нітрати, пестициди та добрива тощо); 2) всі інші
речовини. У загальному випадку обмеження здійснюється шляхом впливу на
середовище-носій ЗР, а саме, на ЗВОРОТНУ ВОДУ, яка диференціюється за
чотирма категоріями: стічна, шахтна, кар’єрна та дренажна. Щодо виділених та
окремо зазначених речовин обмеження здійснюється шляхом заборонних
вимог.
Метою обмеження (або допустимості відведення) у загальному випадку
визначено ПОЕТАПНЕ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМАТИВУ
ЯКОСТІ ВОДИ (тобто ЕНЯВ) або спеціальні вимоги до окремих категорій
зворотної води та до певних видів діяльності стосовно водних об’єктів.
ЕНЯВ масивів поверхневих вод «містить науково обґрунтовані значення
концентрацій

забруднюючих

речовин

та

показники

якості

води

(загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні)». ЕНЯВ є інтегрованим
показником, який конвертує концентрації багатьох ЗР та показників якості води
в ОДНЕ значення.
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У підзаконному акті (Порядок віднесення) для визначення хімічного
стану масивів поверхневих вод введено екологічні нормативи якості (ЕНЯ), які
встановлюються

на

двох

рівнях:

ЕНЯMAХ

–

максимально

допустима

концентрація; EНЯСР – середньорічна концентрація. Застосування EНЯСР для
визначення хімічного стану означає, що середньорічне (середнє арифметичне)
значення концентрації речовини у будь-якій репрезентативній точці не може
перевищувати наведене у Порядку значення EНЯСР. Застосування ЕНЯMAХ
означає, що будь-яке виміряне значення забруднюючої речовини не може
перевищувати значення ЕНЯMAХ. Речовини, щодо яких використовуються ЕНЯ,
збігаються з ПР у ВРД, а значення ЕНЯ збігаються із відповідними СЯД. Слід
наголосити, що ЕНЯ визначено не у законі, а у підзаконному акті, за яким
сфера застосування українських ЕНЯ обмежується визначенням хімічного
стану масивів поверхневих вод, а об’єкти ЕНЯ – жорстко фіксованим переліком
речовин. На даний час цей перелік налічує 45 речовин (груп речовин), а для
штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод – 14 показників та
речовин (груп речовин).
Фізичне обмеження надходження ЗР забезпечується встановленням
показників: 1) гранично допустимий скиди (ГДС) речовини – маса речовини у
зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим
режимом даного пункту водного об'єкта за одиницю часу; 2) ліміт скиду
забруднюючих речовин – граничний обсяг скиду забруднюючих речовин у
поверхневі водні об'єкти, який встановлюється в дозволі на спеціальне
водокористування; 3) вимог заборони, наприклад, «Скидання у водні об'єкти
речовин,

для

яких

водокористування

та

не

встановлено
нормативи

нормативи

гранично

екологічної

допустимого

безпеки
скидання,

забороняється» [ч. 1 ст. 41, ч. 1 ст. 70]; 4) вимог запобігання, наприклад,
«Водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання скиданню
стічних вод чи його припинення, якщо вони: … 5) перевищують гранично
допустимі скиди токсичних речовин … » [ч. 2 ст. 70]. Слід зазначити, що
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поняття ліміту скиду ЗР у законодавчих актах не визначається. За п. 17 Правил
встановлення ліміту покладається на дозвіл на спеціальне водокористування, а
у відповідному міністерському наказі ліміт ототожнюється з гранично
допустимими скидами (ГДС).
Слід зазначити, що зазначена у п. 18 Правил мета встановлення ГДС
істотно відрізняється від вищевикладеної мети обмеження: «Нормативи ГДС
забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного поліпшення
якості

води

і

дотримання

санітарно-гігієнічних

розташування водозаборів, а рибогосподарських

нормативів

у

місцях

- у водних об'єктах

комплексного використання». З іншого боку, у п. 21 Правил визначено
«Встановлення обмежень на скидання забруднюючих речовин залежить від
категорії якості поверхневих вод, передбаченої для окремих ділянок водного
об'єкта». Слід звернути увагу, що за ВКУ поняття «категорії якості поверхневих
вод» стосується придатності вод для конкретних цілей використання. Отже, за
Правилами обмеження надходження ЗР спрямовані не на досягнення певного
екологічного та хімічного стану, а на забезпечення водокористування.
У п. 3 Порядку робиться поєднання екологічної та господарської мети
засобів обмеження надходження ЗР. Метою нормативів ГДС визначено як
поетапне досягнення ЕНЯВ, так і «санітарно-гігієнічних норм у місцях
розташування джерел водопостачання та водокористування», але можливість
такого поєднання і засоби її забезпечення не розглянуто.
У п. 4 Порядку ЗР поділяються на дві групи: 1) «скидання яких у водні
об’єкти нормується в усіх випадках скидання зворотних вод»; 2) «додаткові
забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами
і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами
якості води водних об’єктів). ЗР групи 1) визначено в основному тексті
Переліку: одна речовина та вісім груп речовин, найбільш поширених у складі
зворотної води, серед яких відсутні речовини з переліків СБТ та небезпечних
речовини. Ознаки речовин групи 2) наведено у примітці до Переліку. Головною
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з таких ознак є збільшення концентрації у зворотних водах порівняно із
забраною водою.
В підзаконних актах українського водного законодавства такий важливий
природний та правовий інструмент регулювання скидання ЗР як ЗОНИ
ЗМІШУВАННЯ ВЗАГАЛІ НЕ ЗГАДУЄТЬСЯ. Про наявність таких ЗЗ та їх роль
можна лише здогадуватися с п. 8 Правил, в якому визначається розташування
контрольного створу. Існування такого створу опосередковано свідчить про
наявність відстані між місцем скидання зворотних вод та місцем, де мають
дотримуватися вимоги до складу приймаючої води, тобто певної ЗЗ.
Про зв’язок властивостей джерел ЗР з інструментами регулювання
скидання у п. 16 Правил зазначено «Необхідний ступінь очищення зворотних
вод, що скидаються у водні об'єкти, визначається нормативами гранично
допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин». З цього випливає, що
визначальним для виділення речовин з установок є не технологічні методи, а
нормативи скидання. Таке ставлення є ПРОТИЛЕЖНИМ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
ПІДХОДУ, який передбачає НДМ.
Найбільше значення для практичного регулювання скидання ЗР має
інструктивний документ Інструкція, який було затверджено за півроку до ВКУ,
а розроблення Інструкції тривало біля двох років і ґрунтувалося на
багаторічному попередньому досвіді, для якого джерелом нормативних вимог
були колишні «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными
водами (Утв. Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР,
Министерством здравоохранения СССР и Министерством рыбного хозяйства
СССР 16 мая 1974 г.)». Нажаль, зазначена Інструкція зберегла чинність і
дотепер.
У даному розділі надано змістовне визначення підінституту РСЗР,
окреслено його склад та структуру в екологічному законодавстві ЄС та у
законодавстві України про охорону навколишнього природного середовища.
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Стисло викладено еколого-правовий зміст регулювання скидання ЗР в
екологічному законодавстві ЄС та еколого-правовий зміст регулювання
скидання ЗР у законодавстві про охорону навколишнього природного
середовища України.
Порівняння європейського та українського підінститутів РСЗР свідчить
про принципові відмінності: понятійні, інструментальні та методичні, які
коріняться у розбіжності парадигм європейського та українського водних
законодавств. З констатації такої відмінності випливає неможливість простої
імплементації (шляхом уніфікації) у водне законодавство України відповідних
вимог законодавства ЄС. Як зазначалося у попередніх розділах даного звіту,
імплементація в частині РСЗР вимагає зміни парадигми водного законодавства
України з господарської на екологічну. Альтернативою такої зміни міг би стати
спеціальний Закон України «Про охорону вод».
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ВИСНОВКИ
У даному звіті з НДР наводяться проміжні результати (за другий рік)
досліджень законодавчих, нормативно-технічних та нормативно-методичних
вимог до системи регулювання скидання забруднюючих речовин (РСЗР) у
поверхневі води в Європейському Союзі (ЄС) та в Україні. У роботі досліджено
напрям регулювання, який характеризується встановленням нормативів
гранично допустимого скидання ЗР і, на відміну від використання НДТ, є
головним для сучасних умов української економіки. Розглядається регулювання
стосовно точкових джерел забруднення поверхневих вод. Робота ґрунтується на
визнанні того, що в обох еколого-правових підінститутах РСЗР, європейському
та українському, ЗЗ зворотних та поверхневих вод використовуються як
природні регулятори скидання ЗР (зокрема, пріоритетних) з точкових джерел у
масиви поверхневих вод. Тому визначення та встановлення ЗЗ вважається
шляхом

досягнення

мети

роботи:

розроблення

науково-обґрунтованих

пропозицій щодо конкретизації змісту, обсягу, послідовності завдань та вимог з
приведення водного законодавства України у відповідність із законодавством
ЄС в частині регулювання скидання забруднюючих речовин, адаптованого до
права ЄС, зокрема, до вимог «Директиви 2010/75/ЄC Європейського
Парламенту та Ради про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль
забруднень)».
Повний обсяг висновків до кожного розділу даного звіту з НДР зроблено
наприкінці кожного з них. Нижче наводяться лише найважливіші та узагальнені
висновки.
До розділу 1. У даному розділі досліджено найбільш важливі аспекти
гармонізації

базових

понять

українського

та

європейського

водних

законодавств, які безпосередньо пов’язані зі створенням та використанням ЗЗ.
Від результатів такої гармонізації залежить вся діяльність з регулювання
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скидання ЗР в Україні, а, у кінцевому стані, якість води у її природних
джерелах.
Звіт ґрунтується на результатах досліджень наукового керівника НДР, що
отримані у 2020 році.
Досліджувалася понятійна база водного законодавства України, яка
порівнювалася з екологічним законодавством ЄС. До складу цієї бази входять
цільові поняття: «забруднення», «забруднюючи речовини», «якість води», та
інструментальні поняття: «стандарт якості довкілля», «стандарт якості»,
«пріоритетні речовини», «небезпечні речовини», «специфічні речовини» тощо.
Виявлено принципові відмінності між поняттями водних законодавств ЄС та
України щодо забруднення, забруднюючих речовин, якості вод та її
регулювання, причина яких полягає у різній цільовій спрямованості цих
законодавств: водоохоронній та господарській відповідно. Наслідки таких
відмінностей негативно позначаються на законодавчому регулюванні деяких
напрямів охорони вод, обумовлюють розбіжності у здійсненні української та
європейської водоохоронної політики. Найбільший негативний вплив чиниться
на регулювання скидання ЗР. Для усунення відмінностей слід здійснити
європейську диференціацію ЗР за їх небезпекою, за черговістю боротьби з ними
та за вимогами до регулювання їх скидання, зокрема, запровадити відповідний
європейський списковий механізм поділу ЗР.
Виявлено існування принципових відмінностей між поняттями водних
законодавств ЄС та України щодо стандартів якості води, причиною яких є
зазначене вище різне цільове спрямування цих законодавств. Відсутність
імплементації європейського розуміння поняття СЯД в українське водне
законодавство руйнує концептуальну, логічну та інструментальну єдність ВРД,
створює плутанину, невизначеності, обмеження та помилки в апроксимованій
українській версії, надмірно ускладнює відповідний комплекс підзаконних
актів.
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Виявлено принципові відмінності між базовими поняттями водних
законодавств ЄС та України щодо критеріїв хімічної якості поверхневих вод,
які ґрунтуються на понятті СЯД та мають шість головних структурних
компоненти. Визначено, що СЯД як критерій, на даний час (до 2020 р. на
першому етапі імплементації європейського водного законодавства) не зазнав
еквівалентного

еколого-правового

відбиття

в

українському

водному

законодавстві. Відмінності залишають державний моніторинг вод без чітких
цілей та критеріїв оцінювання якості вод, стримують розроблення законодавчих
інструментів

регулювання

скидання

хімічних

речовин,

обумовлюють

розбіжності у здійсненні української та європейської водоохоронної політики.
Наслідком відмови від поняття СЯД у ВКУ є правові некоректності та
прогалини у підзаконних актах, які негативно позначаються на законодавчому
регулюванні охорони вод.
Подолання понятійних розбіжностей слід починати з використання
європейського спискового механізму поділу ЗР за небезпекою для довкілля,
черговістю боротьби з ними та регулювання їх скидання, а також із включення
поняття СЯД та його похідних у ВКУ.
Цільова різновекторність водних законодавств ЄС та України вимагає
зміни парадигма української охорони вод з господарської на екологічну, а
екологізацію

українського

водного

законодавства

слід

починати

з

першочергової рецепції зазначених базових понять. Така рецепція (або
гармонізація понять) повинна передувати будь-якому запровадженню екологоправових інститутів.
Отримані результати можуть використовуватися для розроблення
законопроектних

та

нормопроектних

пропозицій

при

імплементації

європейського оцінювання хімічного стану вод та регулювання скидання ЗР.
Альтернативою глибоких змін та екологізації ВКУ шляхом рецепції
досліджених понять слід вважати розроблення та прийняття спеціального
Закону України «Про охорону вод».
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До розділу 2. У цьому розділі у розвиток та додатково до результатів
попереднього розділу, визначено, що головною перешкодою імплементації
європейських

вимог,

є

різне

цільове

спрямування

європейського

та

українського водних законодавств: водоохоронне та господарське відповідно.
Відмінності спричиняються, перш за все, відсутністю у ВКУ механізму
поділення ХР на ПР і СР та диференційованого ставлення до регулювання
скидання цих категорій речовин. Виявлено принципові відмінності між
базовими поняттями водних законодавств ЄС та України щодо критеріїв
хімічної якості поверхневих вод: СЯД та ГДК відповідно. Констатовано
існування в українському ЕП підінституті РСЗР юридичних колізій щодо вимог
до скидання ХР. Також виявлено наявність змістовних розбіжностей між
поняттями правових інструментів регулювання: ГВВ у ВРД та ГДС у ВКУ.
Підтверджено

висновок

попереднього

розділу,

що

задля

ефективної

імплементації європейського водного законодавства парадигма української
охорони вод вимагає зміни з господарської на екологічну. Першими кроками у
напрямі подолання розбіжностей мають бути:
– запровадження європейського поділу ЗР за небезпекою для довкілля,
черговістю боротьби з ними та регулювання їх скидання;
– рецепції базових європейських понять, зокрема, пов’язаних з СЯД та
його похідними, з регулюванням скидання речовин у водні об’єкти. На цьому ж
кроці треба створювати басейнові та локальні сучасні переліки СР.
Важливим завданням є необхідність законодавчого закріплення у ВКУ
понять НДМ та КП щодо регулювання скидання речовин, які орієнтується як на
стандарти емісії, так і на СЯД.
Отримані результати можуть використовуватися для розроблення
законопроектних
європейського

та

нормопроектних

принципу

регулювання

пропозицій
скидання

при
ЗР.

імплементації

Додатково

слід

підкреслити, що альтернативою глибокої екологізації ВКУ шляхом рецепції
досліджених понять та значних змін може стати розроблення та прийняття
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спеціального Закону України «Про охорону вод», подібного Закону України
«Про охорону земель». Останній діє у відповідній сфері регулювання разом із
Земельним кодексом України.
До розділу 3. У даному розділі наведено виконаний керівником даної
НДР та науково відредагований український переклад головного методичного
документу ЄС: «Технічне керівництво для ідентифікації зон змішування у
відповідності до ст. 4(4) Директиви 2008/105/ЄС» («Technical guidelines for the
identification of mixing zones pursuant to Art. 4(4) of the Directive 2008/105/EC»),
спрямованого на визначення характеристик та встановлення ЗЗ зворотних вод,
які містять у своєму складі ПР. Хоча такий авторський переклад не є
офіційним, науковий керівник вважає, що його можна та доцільно опублікувати
як

перекладне

виробничо-практичне

видання

(методичні

рекомендації,

посібник) та попередній крок у напрямі ознайомлення широкого кола
українських науковців та фахівців у сфері розроблення екологічних нормативів,
студентів та аспірантів з європейським досвідом у галузі регулювання скидання
ЗР у водні об'єкти.
До розділу 4. У даному розділі наведено виконаний керівником даної
НДР і науково відредагований ним же український переклад другого з двох
методичних документів ЄС: «Технічний довідковий документ з ідентифікації
зон змішування» («Technical Background Document on Identification of Mixing
Zones»). Цей документ призначений для читання разом з документом, переклад
якого наводиться у розділі 3. Хоча такий авторський переклад, як і попередній,
не є офіційним, науковий керівник вважає, що його можна та доцільно
опублікувати та використовувати як перекладне виробничо-практичне видання
(методичні рекомендації, посібник) та попередній крок у напрямі ознайомлення
широкого кола українських науковців та фахівців у сфері розроблення
екологічних нормативів, студентів та аспірантів з європейським досвідом у
галузі регулювання скидання ЗР у водні об'єкти.
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До розділу 5. У даному розділі надано змістовне визначення підінституту
РСЗР, окреслено його склад та структуру в екологічному законодавстві ЄС та у
законодавстві України про охорону навколишнього природного середовища.
Стисло викладено еколого-правовий зміст регулювання скидання ЗР в
екологічному законодавстві ЄС та еколого-правовий зміст регулювання
скидання ЗР у законодавстві про охорону навколишнього природного
середовища України.
Порівняння європейського та українського підінститутів РСЗР свідчить
про принципові відмінності: понятійні, інструментальні та методичні, які
коріняться у розбіжності парадигм європейського та українського водних
законодавств. З констатації такої відмінності випливає неможливість простої
імплементації (шляхом уніфікації) у водне законодавство України відповідних
вимог законодавства ЄС. Як зазначалося у попередніх розділах даного звіту,
імплементація в частині РСЗР вимагає зміни парадигми водного законодавства
України з господарської на екологічну. Альтернативою такої зміни міг би стати
спеціальний Закон України «Про охорону вод».
На підставі викладеного слід констатувати, що мета другого року
досліджень даної НДР досягнута, а технічне завдання даного етапу виконано у
повному обсязі.
Результати цьогорічного етапу даної НДР частково викладено у
наступних наукових публікаціях наукового керівника даної роботи (закордонні
монографії, статті у фахових наукових журналах категорії Б з міжнародною
індексацією, статті у трудах міжнародних наукових конференцій тощо):
– Поетапне наближення українського еколого-правового інституту якості
вод та її регулювання до законодавства Європейського союзу // Legislation of
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– Відмінності еколого-правового регулювання скидання речовин в
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DOI
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законодавство України. У вид.: Правове життя сучасної України : у 3 т. :
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матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред.
М. Р. Аракелян. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Т. 2. – 480 с.
С. 244 – 248.
– Regulation of pollutant emissions into water bodies in the context of the
integrated permit. У вид.: Інформаційні технології: наука, технікка, технологія,
освіта, здоров’я. MicroCAD-2020 : матеріали XXVIII Міжнар. наук.- практ.
конф. (м. Харків, 2020 р.) (у друці).
– Інструменти законодавчого регулювання скидання забруднюючих
речовин в ЄС і в Україні Конф Вернадский : У вид.: матер. міжн. наук.-практ.
конф. «Правові засади суверенного розвитку України в сучасних умовах» (м.
Київ, 2020 р.) (у друці).
– Зміст та впровадження в Україні інтегрованого підходу до басейнового
управління

водними

ресурсами.

2nd

International

Scientific Symposium

“Sustainable development – State and Prospects” (Lviv-Slavske, 12-15 February
2020). С. 134 – 137.
– Імплементація в українське водне законодавство європейських вимог до
регулювання скидання речовин. У вид. ; Екологічна безпека: проблеми і шляхи
вирішення: зб. наук. статей XVI Міжн. наук.-практ. конф. 9м. Харків, 14-18
вересня 2020 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2020. – 292 с., С. 255–262.
Переклади методичних документів, які наведено у розділах 3 та 4, слід
розглядати як крок у напрямі практичного використання результатів даної НДР
шляхом запровадження в Україні європейських методів та досвіду екологічного
нормування скидання забруднюючих речовини у водні об’єкти. Зазначені
переклади пропонуються науковим керівником даної НДР для опублікування як
перекладне виробничо-практичне видання (методичні рекомендації) для
керівників, працівників водогосподарської галузі та фахівців у сфері
розроблення екологічних нормативів. Цей крок відповідає заходу п. 245
«Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на
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2020-2025 роки, за яким передбачено «Забезпечення перекладу на українську
мову переліку керівництв, що наведені у Стратегії імплементацій Рамкової
Водної Директиви ЕС» зі строком виконання 2020 р. (див. джерело URL:
https://mepr.gov.ua/news/35799.html ).
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ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор УКРНДІЕП
__________________

Гриценко А.В.

«_____»___________ 2019 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання прикладної наукової роботи
за темою № 27
1. Найменування прикладної наукової роботи
Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон змішування
скидів забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України у відповідності до водного
законодавства ЄС.
2. Підстава виконання
Робота відповідає основному напряму діяльності Мінприроди: «Забезпечення
інтегрованого управління водними ресурсами на основі екосистемного підходу за
басейновим принципом з урахуванням Водної Рамкової Директиви ЄС».
А також відповідає законодавчим, нормативно-правовим актам та директивним
документам: Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від
25.06.91 №1264-XIІ; Водний кодекс України від 6.06.95 № 213/95-ВР; План імплементації
Директиви 2000/60/ЄС (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. №
371 «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів
імплементації деяких актів законодавства ЄС»); План імплементації Директиви 2010/75/ЄC
(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371 «Про схвалення
розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких
актів законодавства ЄС»); Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання
забруднюючих речовин у водні об’єкти (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11
вересня 1996 р. № 1100); Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства
України до права ЄС у сфері охорони довкілля; Національний план дій щодо охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки.
3. Основні завдання
Актуальність роботи визначається потребою ліквідації невідповідностей існуючої
українського механізму регулювання скидання забруднюючих речовин у масиви
поверхневих вод вимогам до європейської системи регулювання якості вод та практичній
діяльності з водокористування в частині регламентації скидання забруднюючих речовин у
розвинених країнах.
Аналіз керівних документів ЄС стосовно регулювання скидання забруднюючих
речовин з точкових джерел у поверхневі води.
Порівняння розрахунково-інструментальних можливостей та засобів регулювання
скидання забруднюючих речовин в ЄС та в Україні.
Визначення змін у методичному забезпеченні розроблення нормативів ГДС в Україні,
які спрямовані на реалізацію регулювання скидів забруднюючих речовин за принципами ЄС
щодо зон змішування.
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Пропозиції щодо визначення та встановлення зон змішування скидів забруднюючих
речовин в масиви поверхневих вод України.
4. Вихідні дані
Робота за даною тематикою виконується вперше.
У сфері даного дослідження діють: Закон України «Про охорону навколишнього
природного середовища» та Водний кодекс України, де містяться головні вимоги щодо
регулювання скидання забруднюючих речовин у поверхневі води, а також «Порядок
розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні
об’єкти» (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100),
«Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» (затв. постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465) та «Інструкція про порядок
розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із
зворотними водами» (затв. наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України від 15 грудня 1994 р. № 116), де містяться вимоги до методичного та
інструментально-розрахункового забезпечення та головні елементи забезпечень розроблення
регулюючих нормативів.
5. Основні результати
Мають бути розроблено науково-обґрунтовані пропозиції щодо порядку та
методичних засобів розроблення та встановлення зон змішування зворотної води з точкових
джерел забруднення поверхневих вод, що забезпечують перехід до європейської системи
регулювання якості вод.
Результати роботи мають бути впроваджені у розробки нормативно-правових та
методичних документів щодо реалізації в Україні інтегрованого управління водними
ресурсами на основі екосистемного підходу за басейновим принципом з урахуванням Водної
Рамкової Директиви ЄС.
6. Етапи прикладної наукової роботи та терміни виконання
Проміжні та заключний звіти складаються відповідно до 20 грудня 2019, 2020 року та
до 20 грудня 2021 року.
Дата презентації заключного звіту – 25 січня 2022 року.
Науковий керівник,
провідний науковий співробітник
лабораторії проблем формування та
управління якістю вод УКРНДІЕП, к.т.н.
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