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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД 

В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

Проблема забезпечення належної кількості та якості води має глобаль-

не значення та стосується більшості країн світу. Водокористування в Україні  

здійснюється переважно нераціонально: збільшуються непродуктивні витра-

ти води та внаслідок забруднення і виснаження зменшується об’єм придат-

них до споживання водних ресурсів. Водні об’єкти України використовують-

ся, а отже, і забруднюються, у декілька разів інтенсивніше, ніж в інших краї-

нах.  Таким чином, виникає першочергова необхідність правового регулю-

вання охорони, використання і відтворення вод, викликана екологічним ста-

ном природного об’єкта, зростаючими масштабами споживання, урахуван-

ням його обмеженості і вразливості [1, с.176; 2, с.182-183; 3, с.14;].  

Правовими  проблемами  охорони  та  використання вод у різні часи 

займались такі науковці як: О.С. Колбасов, В.І. Гордєєв, В.О. Джуган, І.В. 

Труфан, С.В. Шарапова, О.М. Шуміло тощо [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Проте, досі недостатньо дослідженими залишаються проблеми забруд-

нення водних об’єктів, зокрема, законодавче визначення таких понять як: за-

бруднення, забруднююча речовина, якість води тощо. 
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Метою цієї статті є визначення необхідності інтеграції водного зако-

нодавства Європейського Союзу до українського законодавства шляхом про-

ведення порівняльного аналізу понять основних термінів діючих законодав-

чих актів ЄС та України у сфері охорони вод від забруднення, зокрема таких, 

як: «забруднення», «забруднююча речовина», «якість води» та подальше їх 

удосконалення.  

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання  екологічної  рівноваги 

на території України визначено пріоритетним обов’язком держави, та закріп-

лено у її головних правових документах [11; 12; 13]. Зокрема, Закон «Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2020 року» від 21.12.2010 р. [14] визначає сучасну мету і принципи держа-

вної екологічної політики, започатковує перехід до природоохоронних стан-

дартів Європейського Союзу, розроблення відповідних нормативно-правових 

актів та імплементацію європейських екологічних норм і стандартів. Розроб-

ка та втілення цієї Стратегії державної екологічної політики до 2020 року є 

пріоритетним заходом діяльності Української частини Ради з питань співро-

бітництва між Україною та ЄС.  

Додатково, Програма інтеграції України до Європейського Союзу за-

тверджена Указом Президента України від 14.09.2000 р. № 1072/2000– пе-

редбачає критерієм членства в ЄС здатність виконувати зобов’язання , що 

випливають із членства в ЄС, зокрема, роботу в напрямку забезпечення якос-

ті життя та охорони навколишнього середовища (Розділ ІІ п. 11.1.3 – якість 

води) [15]. Але незважаючи на більш ніж 10 років її функціонування, біль-

шість її завдань залишається без уваги. Це стосується й екологічного законо-

давства, розвиток якого є пріоритетним для країн Європейського Союзу, де 

особлива увага спрямована на збереження і відновлення природних ресурсів, 

моніторинг основних забруднювачів довкілля та джерел надходження хіміч-

них речовин у довкілля.  

Головним нормативно – правовим документом, який регулює діяль-

ність з водокористування та охорони природних вод, включаючи поверхові 
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води суходолу, транзитні та прибережні, а також підземні води Європи, є Во-

дна Директива ЕС (ВД), яка була опублікована 22 грудня 2000 року в офіцій-

ному журналі Європейського Союзу і відповідно набрала чинності. Водна 

Директива безперервно змінюється та адаптується до сучасних умов водоко-

ристування. Вона не є обов’язковою для прийняття Україною, оскільки вона 

не є членом ЄС, проте існують спільні транскордонні річкові басейни (р. Ду-

най, р. Тиса), щодо охорони яких Україна ратифікувала відповідні конвенції. 

Основним документом, що регулює водокористування в Україні є  Во-

дний Кодекс, головним завданням якого є охорона вод держави. Згідно ст. 40 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [13], 

ст. 44 Водного кодексу України [16] використання природних ресурсів гро-

мадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється  з до-

держанням обов’язкових екологічних вимог, зокрема, здійснення заходів що-

до запобігання забрудненню природних ресурсів. Так водокористувачі зо-

бов’язані  здійснювати заходи щодо запобігання  забрудненню  водних об’єк-

тів стічними (дощовими, сніговими) водами; дотримувати  встановлених но-

рмативів та лімітів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин 

та встановлених лімітів забору води тощо. 

Ключовими поняттями обох законодавчих актів з охорони вод є забру-

днення, забруднююча речовина та якість води. Саме ці поняття є вихідними 

для більшості нормативно – правових документів з водокористування як 

України, так і Європейського Союзу. Але ці категорії у Водному Кодексі та 

Водній Рамковій Директиві представлені у різних інтерпретаціях (Таблиця), 

що у подальшому розрізняє практичне виконання обох правових документів 

та регулювання природокористування у рамках спільних транскордонних во-

дних басейнів. 
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Таблиця 

Порівняльна таблиця положень законодавчих актів 

Поняття 

(термін) 

Водний Кодекс України Рамкова Водна Директива Європейського Союзу 

Забруднення «забруднення вод» - надхо-

дження до водних об’єктів за-

бруднюючих  речовин (ст.1) 

«забруднення» - пряме або непряме внесення в 

результаті діяльності людини речовин або тепла 

в повітря, воду або землю, що може бути небез-

печним для здоров’я людини або якості водних 

екосистем чи для безпосередньо залежних від 

них наземних екосистем, що в результаті призво-

дить до псування матеріальних цінностей, або до 

погіршення чи ушкодження корисних властивос-

тей довкілля та можливості законного користу-

вання довкіллям (п.33) 

Забруднююча 

речовина 

«забруднююча  речовина» -  

речовина, яка привноситься у 

водний об’єкт в результаті 

господарської діяльності лю-

дини (ст.1) 

«забруднююча речовина» - це будь-яка речовина, 

що може спричинити забруднення, зокрема на-

ступні перелічені речовини: 

«небезпечні речовини» - це речовини або групи 

речовин, що є токсичними, стійкими і здатними 

до біоaкумуляції, та інші речовини або групи ре-

човин, які викликають еквівалентний рівень сту-

рбованості. 

«пріоритетні речовини» - речовини, визначені і 

перелічені у Водній Директиві. Серед цих речо-

вин є пріоритетні небезпечні речовини, до яких 

мають бути вжиті визначені у документі заходи 

(п.31) 

Якість води «якість води» - характеристи-

ка складу і властивостей води,  

яка визначає її придатність 

для конкретних цілей викори-

стання (ст.1) 

«категорія якості води» - це 

показник ступеня забруднено-

сті водного об’єкта, який ви-

значається за сукупністю вста-

новлених показників складу і 

властивостей води і дотриман-

ня якого є обов’язковим  про-

тягом визначеного часу (п.2 

Постанови КМУ від 

25.03.1999 р. № 465 «Про за-

твердження Правил охорони 

поверхневих вод від забруд-

нення зворотними водами») 

«екологічний стандарт якості» - це концентрація 

окремої речовини-забрудника або групи речовин 

у воді, осаді або біоті, яку не можна перевищува-

ти, для того щоб захистити здоров’я людини та 

довкілля (п.35) 

 

Головною категорією обох законодавчих документів є поняття «забру-

днення вод». У Водному кодексі України під забрудненням розуміють прив-

несення до поверхневих і підземних вод сторонніх домішок, що розчиняють-

ся, внаслідок чого вода стає непридатною для використання за призначенням, 
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тобто для потреб водокористування. Водна Директива ЄС орієнтована не 

тільки на потреби водокористування, але й на охорону водної та прибережної 

екосистеми, її природного фонового стану (п. 33). Отже, відповідно до дію-

чого Водного кодексу України забруднення вод (поверхневих, підземних, 

джерел, внутрішніх морських вод та територіального моря) – це надходження 

до водних об’єктів забруднюючих речовин, при цьому забруднююча  речо-

вина –  це речовина, яка привноситься у водний об’єкт в результаті господар-

ської діяльності людини.  

Охороні від забруднення, засмічення, вичерпання та інших дій, які мо-

жуть погіршити умови водопостачання, завдати шкоди здоров’ю людей, 

спричинити зменшення рибних запасів та інших об’єктів водного промислу, 

погіршити умови існування диких тварин, знизити родючість земель та ви-

кликати інші несприятливі явища внаслідок зміни фізичних і хімічних влас-

тивостей вод, зниження їх здатності до природного очищення, порушення гі-

дрологічного і гідрогеологічного режиму підлягають усі води (водні об’єкти) 

на території України (ст.95 ВК України). Але водний ресурс у екологічному 

законодавстві України розглядається насамперед як компонент природокори-

стування, а його охорона пов’язана зі збереженням його характеристик для 

подальшого водокористування. Водна Директива зазначає, що водний ресурс 

не є комерційним продуктом, та його охорона повинна здійснюватися на рів-

ні охорони спадщини (п.1). Водний кодекс України та Водна Директива на-

правлені на зменшення вмісту забруднювачів у водних об’єктах та досягнен-

ні показників якості води. Якщо у Водному кодексі України показники якості 

води є санітарно-гігєнічними, тобто до пріоритету відноситься захист здо-

ров’я людини, то Водна Директива визначає саме екологічні показники, що 

направлені на охорону екосистеми водного об’єкта.  

Таким чином, згідно Водного кодексу України  забруднення – це без-

посередньо надходження забруднюючих речовин, тобто розглядається саме 

прямий вплив на водний об’єкт. У той час ВРД розглядає поняття забруднен-

ня більш ширше – додаючи не тільки прямий але й непрямий вплив на вод-
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ний об’єкт, пов’язаний з природними та антропогенними факторами корис-

тування водного басейну. ВРД має комплексний підхід щодо процесів забру-

днення, враховуючи фактори впливу, стан компонентів довкілля (атмосфера, 

ґрунт, вода), у цьому разі до річкового басейну застосовується системний пі-

дхід, де він враховується як цілісна екосистема. Незважаючи на те, що ВК та-

кож вказує на басейновий підхід до охорони вод, це ніяк не відображене у 

визначенні поняття «забруднення», де основним визначником є забруднююча 

речовина.  

Відповідно до діючого Водного кодексу України (ст.1) забруднення вод 

(поверхневих, підземних, джерел, внутрішніх морських вод та територіаль-

ного моря) – це надходження до водних об’єктів забруднюючих речовин, при 

цьому забруднююча  речовина –  це речовина, яка привноситься у водний 

об’єкт в результаті господарської діяльності людини, наприклад, забору води 

з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, викорис-

тання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи 

забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із за-

стосуванням каналів, тобто внаслідок спеціального водокористування. 

Спеціальне  водокористування  здійснюється  для задоволення питних 

потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоро-

вчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, ри-

богосподарських та інших державних і громадських потреб на підставі до-

зволу [18],  в якому встановлюються ліміт забору води, ліміт використання  

води та ліміт скидання забруднюючих  речовин (ст.ст. 48-50 ВК України). 

Наприклад, скидання стічних вод у водні  об’єкти  допускається  лише  за 

умови наявності нормативів  гранично  допустимих  концентрацій (ГДК) та 

встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих ре-

човин.  

Таким чином, забруднюючою речовиною відповідно  до Водного коде-

ксу України є будь яка речовина що привноситься у водний об’єкт у резуль-

таті антропогенної діяльності. Перелік забруднюючих речовин визначається 
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відповідно до видів водокористування (комунальне – побутове, господарсь-

ко-питне та рибогосподарське). Цей перелік було розроблено ще у радянсь-

кий період, до нього входять речовини, які вже не існують або не використо-

вуються у сучасній господарській діяльності (наприклад, пральна паста, 

пральний порошок «Лотос», ДДТ), та з іншого боку до переліку не відно-

сяться нові хімічні речовини, використання яких зростає останні роки (на-

приклад алкілфеноли, бісфенол А). Майже кожній забруднюючій речовині 

відповідає граничнодопустима концентрація (ГДК) та клас небезпеки, лімі-

туючий показник шкідливості, згідно яких визначається якість води відпові-

дно до виду водокористування [20; 21]. ГДК є насамперед санітарно-гігієніч-

ним нормативом, направленим на охорону здоров’я людини як головного ко-

ристувача природних ресурсів. Навіть у рамках рибогосподарських категорій 

стан водної екосистеми розглядається як фактор можливості вирощуванні рі-

зних видів риб для споживання людиною. У такому разі поняття «забрудню-

юча речовина» є цілковито санітарно-гігієнічним, направленим на задово-

лення потреб у воді різних галузей господарства та людини, зв’язок з приро-

дним станом екосистему майже відсутній. Протилежно до ВК, ВРД визначає 

забруднювача (полютант) як чинника впливу на екосистему у порівнянні до її 

природного стану. Розглядаються дві головні категорії забруднювачів: «пріо-

ритетні» та «небезпечні», відповідно яким проводиться екологічна оцінка 

стану екосистеми. Граничні значення забруднювачів відповідають сучасним 

екотоксикологічним дослідженням та постійно доповнюються та змінюються 

разом з переліком забруднюючих речовин. Тобто, як перелік забруднюючих 

речовин, так і їх граничні значення є динамічними та відповідають сучасному 

стану використання різних хімічних та інших речовин у галузях економіки та 

домогосподарствах. Також нормативи ВРД можливо визначити як екологічні, 

що направлені насамперед на підтримку природного стану екосистеми вод-

ного басейну.  

Відповідно до екологічного законодавства, на підставі наявності та 

концентрації забруднюючих речовин визначається якість води для конкрет-
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ного виду природокористування. У рамках ВК якість води визначається від-

повідно до її придатності для окремих категорій водокористування на основі 

ГДК та класу небезпеки речовини зі застосуванням виключно фізико-

хімічних показників води [19]. Водна Рамкова Директива визначає не «якість 

води», а «якість екосистеми», враховуючи стан та зміни природних парамет-

рів води, донних відкладень, гідробіонтів. Таким чином, Європейська Дирек-

тива навіть у цьому понятті визначає саме необхідність збереження природ-

ного балансу, а не особливості природокористування. 

 

Висновки: 

В результаті проведення порівняльного аналізу українського (Водний 

Кодекс України) та європейського (Водна Рамкова Директива) законодавств з 

охорони вод, а саме його головних понять «забруднення», «забруднююча ре-

човина» та «якість води» визначено, що: 

1. Головною відмінністю між законодавствами є загальний підхід 

щодо охорони водних об’єктів. Так ВРД орієнтовано цілковито на комплекс-

ний підхід до охорони екосистем водного басейну з усіма її основними ком-

понентами: ґрунт, повітря, вода та біота. ВК України спрямовано на задово-

лення потреб саме водокористувачів: галузей економіки та домогосподарств, 

тобто документ майже не враховує потреби екосистеми та не розглядає воду 

як середу існування для живих істот. Ці відмінності відображено у визначен-

ні понять забруднення, забруднююча речовина та якість води. 

2.  Іншою суттєвою відмінністю є те що, європейське законодавство 

розвивається відповідно головних економічних змін та змін у споживанні рі-

зних хімічних матеріалів у виробництві та у домогосподарствах, українське 

законодавство майже не змінюється відповідно сучасних тенденцій та є за-

старілим. 

3. Перехід з однокомпонентного підходу у природокористуванні 

України до екосистемного надасть можливість проводити комплексний моні-

торинг довкілля з урахуванням його головних компонентів. Також іншим ва-
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жливим етапом інтеграції європейського екологічного законодавства стане 

можливість практичної реалізації програм з охорони транскордонних водних 

басейнів та спільний контроль якості усіх її компонентів. Проте, перш за все, 

інтеграція європейського екологічного законодавства повинна починатися з 

перегляду та доповнення його головних понять, а саме «забруднення», «за-

бруднююча речовина» та «якість довкілля». 
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Черкашина М.К., Виставна Ю.Ю. Проблеми законодавчого визна-

чення забруднення вод в Україні та Європі: порівняльний аналіз. 

Стаття присвячена визначенню необхідності інтеграції водного законо-

давства Європейського Союзу до українського законодавства шляхом прове-

дення порівняльного аналізу понять основних термінів діючих законодавчих 

актів ЄС та України у сфері охорони вод від забруднення, зокрема таких, як: 

«забруднення», «забруднююча речовина», «якість води» та подальше їх удо-

сконалення.  

Ключові слова: охорона вод, забруднення, забруднююча речовина, 

якість води, водне законодавство України та Європейського Союзу. 

 

Черкашина М.К., Выставная Ю.Ю. Проблемы законодательного 

определения загрязнения вод в Украине и Европе: сравнительный ана-

лиз.  

Статья посвящена определению необходимости интеграции водного 

законодательства Европейского Союза в украинское законодательство путем 

проведения сравнительного анализа понятий основных терминов действую-

щих законодательных актов Европейского Союза и Украины в сфере охраны 
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вод от загрязнения, таких как: «загрязнение», «загрязняющее вещество», «ка-

чество воды» и дальнейшее их усовершенствование. 

Ключевые слова: охрана вод, загрязнение, загрязняющее вещество, ка-

чество воды, водное законодательство Украины и Европейского Союза.  

 

Cherkashina M.K., Vystavna Y.Y. Legislative aspects of water pollution 

in Ukraine and European Union: comparison of the principal determinants.  

The article focused on the determination of aspects of the integration of Eu-

ropean Union water protection legislation (Water Framework Directive) in the cur-

rent Ukrainian environmental law (Water Codex). The comparison of principle de-

terminants of water protection legislation, e.g. «water pollution», «pollutants» and 

«water quality» has been proceeded in order to describe major differences in the 

definitions and evaluate the necessity of the adaptation of European Union water 

legislation in Ukraine. Perspectives of the adaptation have been mentioned in the 

paper. 

Ключевые слова: water protection, pollution, pollutants, water quality, wa-

ter legislation of Ukraine and EU.  

 


