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РЕЗЮМЕ  

Інформація буде оновлена в 2024 році. 

23 червня 2022 року Україна отримала статус країни кандидата на членство у Європейському 
Союзі. 

Це створює зобов’язання в частині впровадження норм та політик директив ЄС у секторі «Якість 
води та управління водними ресурсами». 

Протягом останніх кількох років Україна продемонстрували свою готовність узгодити свою полі-
тику та практику у водному секторі з Європейським Союзом (ЄС) та іншими міжнародними бага-
тосторонніми екологічними угодами. Більше того, в рамках своїх зобов'язань згідно Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом, Україна узгоджує свою національну водну політику та стратегії 
з Водною Рамковою Директивою ЄС (ВРД). 

Цей документ, „Проект Плану управління річковим суббасейном нижнього Дунаю, частина 1”, це       
перший проект Плану управління річковим басейном (ПУРБ) для цього річкового суббасейну. До-
кумент розроблений за результатами роботи українських експертів, за підтримки зацікавлених 
сторін водного сектору на національному та басейновому рівнях. Цей проєкт ПУРБ на даному 
етапі не охоплює всіх розділів, і його слід доопрацьовувати, а також вдосконалити існуючі розділи 
новими даними. 

Цей проект ПУРБ сприяє впровадженню в країні басейнового принципу та інтегрованого підходу 
до управління водними ресурсами. Даний Проект містить перші розділи Плану управління річко-
вим суббасейном нижнього Дунаю в Україні на 6-річний період 2025-2030 рр. Остаточний і повний 
проект повинен бути поданий до Кабінету Міністрів України не пізніше 1 серпня 2024 року. 

Суббасейн нижнього Дунаю займає 6,4 тис. км2 (1% території країни).  

У районі суббасейну нижнього Дунаю визначено 4 типи масивів поверхневих вод (МПВ) категорії 
«річки», 7 типів МПВ категорії «озера», 1 тип МПВ категорії «перехідні води» та 1 тип МПВ кате-
горії «прибережні води». У межах суббасейну нижнього Дунаю визначено 106 МПВ та 1 масив 
підземних вод (МПзВ).  
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0. ВСТУП 

Після підписання в 2014 році Угоди про асоціацію Україна – ЄС було розпочато процес апрокси-
мації національного законодавства до законодавства ЄС в галузі управління водними ресурсами 
та якості води. Протягом останніх років було розроблено та прийнято низку законів та інших нор-
мативно-правових актів. Зокрема в 2016 році Верховною Радою України було прийнято  Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрова-
них підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом», де закріплюється уп-
равління водними ресурсами за басейновим принципом.  

В статті 132 Водного кодексу України «Плани управління річковими басейнами» зазначається, що 
плани управління річковими басейнами розробляються та виконуються з метою досягнення еко-
логічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну, у встановлені строки. А в статті 
131 закріплено дев’ять районів річкових басейнів, саме для яких і мають бути розроблені плани 
управління річковими басейнами (ПУРБ).  

Відповідно до статті 132 Водного кодексу України Плани управління річковими басейнами затвер-
джуються Кабінетом Міністрів України кожні шість років. 

Порядок розроблення ПУРБ затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 
№ 336.  

План управління охоплює період з 2025 по 2030 роки. По завершенні цього періоду він підляга-
тиме оновленню на наступний шестирічний цикл і так далі. Хід реалізації ПУРБ підлягає проміжній 
оцінці по завершенню перших трьох років кожного циклу. 

Суббасейн нижнього Дунаю охоплює 1% території України. Річковий суббасейн включає водні 
об’єкти чотирьох природних категорій: річки, озера, перехідні та прибережні води, також штучні та 
істотно змінені водні об’єкти та гідравлічно пов’язані з ними підземні води. ПУРБ нижнього Дунаю 
охоплює 37 річок з довжиною більше 10 км, та 16 озер, що внесені до геопорталу «Водні ресурси» 
Державного агентства водних ресурсів України.  

ПУРБ нижнього Дунаю складається з текстової частини та карт, а також додатків до всього доку-
менту.  

При підготовці ПУРБ нижнього Дунаю додаткові консультації були надані басейновим управлін-
ням  водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю. 

Цей проект ПУРБ є неповним. Деякі розділи відсутні, а деякі потребують вдосконалення та допо-
внення, що буде забезпечено результатами моніторингу, новими знаннями, тощо, до кінця 2023 
року. 
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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОВЕРХНЕВИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД  

Остаточний проект  

1.1. Опис річкового суббасейну 

1.1.1. Гідрографічне та водогосподарське районування  

Річковий суббасейн річок нижнього Дунаю повністю розташований на території України (рис.1). 

 
Рисунок 1. Річковий суббасейн річок нижнього Дунаю 

Площа суббасейну – 6 363 км2. Басейн охоплює 1% території України.  

Район суббасейну нижнього Дунаю охоплює територію однієї області України – Одеської.  

Гідрографічна мережа суббасейну нижнього Дунаю включає 37 річок із площею водозбору більше 
10 км2, 15 озер із площею більше 0.5 км2 та 15 водосховищ (з об’ємом більше 1 млн м3). 

Згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №103 від 3 березня 2017 
року «Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських 
ділянок» у суббасейні виділяється 3 водогосподарські ділянки. 
 

1.1.2 Клімат 

Клімат суббасейну помірно-теплий, з нетривалою м'якою зимою з частими відлигами, тривалим 
жарким сухим літом, та недостатньою кількістю опадів. 

Ці особливості клімату обумовлюються складною взаємодією багатьох фізико-географічних фак-
торів, з яких найбільш важливе значення мають: радіаційний режим, своєрідність циркуляції ат-
мосфери, характер рельєфу і вплив моря. 
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Середньорічна температура повітря плюсова – близько +10°С. Найтепліший місяць року – липень, 

середня температура якого складає +22 - 23°С, а в окремі дні досягає +38 - 41°С. Найхолодніший 

місяць – лютий, середня температура якого від +0,2 до 1,4 °С. У літній період року температура 

повітря досить стійка, а в зимовий вона нестійка, часто бувають відлиги. 

Сумарна кількість атмосферних опадів, що випадають, змінюється від 370 до 525 мм/рік. Найбі-
льша їх кількість (до 60 – 70%) випадає в теплий період (квітень – жовтень) і становить 275 – 325 
мм. В холодний період (листопад – березень) сума атмосферних опадів рідко перевищує 30 – 
40% річної кількості (до 200 мм). 

Узимку переважає нестійка похмура погода з частими відлигами (50 – 60 днів) і короткочасними 
похолоданнями. Сніжний покрив нестійкий, встановлюється в першій декаді грудня, середня три-
валість його залягання – менше 40 днів. 

Основну частину року переважають вітри північного та північно - західного напряму. У літній пе-
ріод року переважають вітри західні та північно - західні. Середньорічна швидкість вітру складає 
3,5 - 4,5 м/с. Сильні вітри переважають у холодний час року та досягають швидкості 16 - 20 м/с. 

1.1.3. Рельєф 

На території суббасейну виділяється Причорноморська низовина, поверхня якої має абсолютні 
висоти 150 – 130 м. Низовина поступово знижується до Чорного моря. На даній території зустрі-
чаються форми рельєфу різного генезису – акумулятивні, ерозійні, денудаційні, просадочні, шту-
чні. Для північної і північно-східної частини басейну типовими є широкі вододіли (первинно-акуму-
лятивні рівнини). На південному сході – морські верхньопліоценові тераси. Уздовж морського уз-
бережжя спостерігаються морські акумулятивні форми рельєфу – пляжі, коси, пересипи. Частина 
морських берегів, лиманів і озер є абразійними, обвальними, а подекуди зсувними. 

За тектонічної будовою низовина є частиною Причорноморської западини, заповненої майже го-
ризонтальними потужними шарами осадових порід, переважно морських відкладів палеогену та 
неогену (глини, піски, піщано – глинисті і піщано – вапнякові породи, вапняки), на яких лежать 
континентальні відклади антропогенового віку – червоно - бурі глини, леси, лесоподібні суглинки. 

Переважають степові ландшафти з темно - каштановими ґрунтами. Більша частина степів розо-
рана й використовується як сільськогосподарські землі. В цілому більш рівнинний рельєф тери-
торії сприяє інтенсивному господарському освоєнню краю. 

1.1.4. Геологія 

У геологічній будові території суббасейну спостерігаються докембрійські, палеозойські, мезозой-
ські та кайнозойські відкладення. 

У розрізі залягають дрібні та середньозернисті вапневі піски, в яких зустрічаються лінзи і про-
шарки слабозцементованих пісчаників, мергелі зеленуватого і світло-сірого кольору, щільні і 
тріщинуваті, глини та алеврити. Неогенова система розповсюджена всюди та представлена 
міоценовими та пліоценовими відкладеннями. Верхньопліоценові амовіальні відкладення терас 
розвиті у південній частині басейну, та представлені різними за складом пісками з прошарками 
глини та включеннями гравію та гальки. Залягають вони на глибинах від 1 м до 25 м.  

Верхньопліоценові відкладення розвиті у південній частині басейну, представлені глиною, 
пісками, алевритами, суглинками. 

Делювіальні утворення майже повсюди розповсюдженні на схилах долин річок, балок, ярів та во-
досховищ. Представлені вони піщано-глиняними породами, супесями та суглинками, вапняками. 
Потужність коливається від 0,5 до 15 м.  

1.1.5. Гідрогеологія 

Територія суббасейну є частиною Причорноморського артезіанського басейну та характери-
зується досить складними гідрогеологічними умовами. 

Підземні води спостерігаються майже у всіх відкладеннях. Ґрунтові води знаходяться в четвер-
тинних і неогенових породах і характеризуються різноманітною глибиною залягання, способами і 
доступністю видобутку, розповсюдженням та якістю. Направленість руху в четвертинних і неоге-
нових відкладах  (ґрунтові води) в природних умовах співпадають переважно з нахилом земної 
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поверхні, область живлення співпадає з областю розповсюдження, розвантаження проходить в 
долинах.  

В регіоні спостерігається  дев’ять водоносних горизонтів. В межах басейну зазвичай глибина до 
водоносних шарів складає від 20 – 30 м. 

Мінералізація підземних вод від 5 до 3 г/л, що значно перевищує нормативну. За хімічним складом 
переважають – гідрокарбонати, хлоридні, хлоридно – сульфатні, сульфатні, натрієві. 

Загальні запаси підземних вод у районі суббасейну обмежені і потребують суворого контролю 
щодо їх забору та використання. 

1.1.6. Ґрунти 

В суббасейні Нижнього Дунаю переважають степові ландшафти. Ґрунтовий фон у регіоні склада-
ють чорноземи звичайні та чорноземи південні,  в межах Придунайської терасової рівнини та на 
південно-заході вододільної рівнини – виключно міцелярно-карбонатні.  

Чорноземи сформулювались в умовах типчаково-ковилової та полинно-типчаково-ковилової ро-
слинності в поєднанні з деякими одно- та дворічними травами. Чорноземи регіону відрізняються 
високою біологічною активністю, що сприяє мінералізації органічних речовин, добре вираженою 
та міцною «копрогенною» структурою, високою порозністю (до 50-55%) та водопроникністю (кое-
фіцієнт фільтрації 1,5-3,5 мм/хв). 

По гранулометричному складу чорноземи звичайні важкосуглинисті, до півдня склад дещо поле-
гшується, і в межах терасової рівнини домінують середньосуглинисті різновиди чорноземів пів-
денних. В профілі чорноземів звичайних на глибині 85-120 (130) см добре виражений горизонт 
білоглазки (звичайно горизонт Phca), в південних чорноземах він наближається до глибини 65-90 
см. Зміст карбонатів у цьому горизонті досягає 17-22%. Гіпсовий горизонт у профілі чорноземів 
до глибини 2-3 м не простежується. Початкові чорноземи не засолені до глибини 5-7 м, а частіше 
і глибше. 

В цілому чорноземні ґрунти мають високу родючість і становлять головне природне багатство 
краю. На жаль, внаслідок інтенсивного і не завжди правильного використання значна частина ґру-
нтового покриву помітно деградує. 

1.1.7. Рослинність 

Рослинний покрив району суббасейну переважно степовий. За сучасним геоботанічним райо-
нуванням території входять до Дунай-Дністровсього геоботанічного округу з типчаково-ковило-
вими і полинно-типчаково-ковиловими степами у комплексі з галофітними угрупованнями та со-
лонцюватими луками. Окремо виділяється Дунайський геоботанічний плавнево - дельтовий 
район з осоково-очеретяними заростями – плавнями. 

В долинах річок і в заплаві р. Дунай мають розвиток заплавні луки. В трав’яному покриві тут наве-
дені мятлик луковий, половиця, пирій повзучий, костер безостий, овсяниця червона, клівер, на 
ділянках які затоплюються – осоки, швейник, мятлик болотний, тисячолистник. Багато представ-
ників солонцовосолончакової флори – морквяник, солончаковий, полин морська, кермек Майєра, 
астра солончакова, подорожник солончаковий. Низовина Дунаю зайнята плавнями, які наведені 
комплексм водної і пребережної рослинності за участю високотрав’я (тростник, очерет, рогоза), 
трав’яних боліт і заплавних лісів з верби білої. 

Для південно-степової підзони характерно переважання в травостої типчаково-ковильних 
асоціацій і зменшення долі степового різнотрав’я, котре наведено ефемерами (крупка, вероніка), 
ефемероїдами (гусяча цибуля, тюльпани, степовий гіацинт), а в пониженнях рельєфу вологолю-
бивими видами (люцерна румунська, шалфей сухостеповий і ін.). На узбережжі Чорного моря в 
травостої домінують типчак, житняк гребенчатий, ковила колосовидна, полин. Багато з рослин 
занесено в Червону книгу України (водяний горіх, астрагал, зозулинці, ковила та ін.). 

Необхідно відзначити, що майже на всій території, внаслідок тривалої діяльності людини, природ-
ний рослинний покрив перетерпів корінні зміни і, у першу чергу, замість знищеної природної рос-
линності тут широко впроваджена культурна. Майже скрізь природні степи і частково заплава Ду-
наю, перетворені в орні землі, зайняті сільськогосподарськими культурами, серед яких основними 
є пшениця, ячмінь, соняшник, рапс, горох, соя, рис. Крім того, значне місце займають сади і вино-
градники. Разом з тим, минулі степи частково перетинаються тепер полезахисними смугами, у 
яких ростуть засухостійкі види деревинно-чагарникової рослинності. 
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1.1.8. Тваринний світ 

По кількості видів фауни дельта Дунаю є чи не найбагатшим місцем у сучасній Європі.  

Тваринний світ суббасейну представлений степовими, лісостеповими та інтразональними ви-
дами, серед яких поширені птахи, ссавці, плазуни, риби. В межах району виділені два зоогео-
графічні округи – Дунайсько-Дністровський і Причорноморський і одну зоогеографічну ділянку – 
Нижньодунайська дельтова інтразональна ділянка. 

Вся територія басейну відноситься до Чорноморсько-Азовської степової провінції, в межах якої 
виділяють два зоогеографічні округи. У Дунай-Дністровському зоогеографічному окрузі основний 
фауністичний комплекс степовий, а в агроценозах – лісовий. Тут багато птахів, серед яких лунь 
польовий, дрохва, авдотка, фазан, сіра куріпка. У складі ссавців – дикий кролик, хом’як, сліпиш 
білозубий, тхір степовий (світлий). 

Надзвичайно багатий тваринний світ Нижнього Дунаю, який утворює Нижньодунайську дельтову 
інтразональну ділянку. Тут багато водоплаваючих птахів: поганки (велика, сірощока), пелікани 
(рожевий, кучерявий), баклани, чаплі, копиці, каравайки, лебеді, орлан-білохвіст, гуси (сірий гу-
сак), казарки (червонозоба,білозоба), качки (кряква, нирки, поганка), травник, чайки, крачки. У 
складі риб – оселедець чорноморський, килька, хамса, бички, сазан, лящ, тараня, товстолобик, 
білий амур, карась, судак, кефаль, чопи (великий і малий), смугастий йорж, білуга, стерлядь, се-
врюга, лосось чорноморський, умбра, ставрида. Серед ссавців – три різновиди  дельфінів, норка 
європейська, видра річкова, ондатра, багато плазунів: болотна черепаха, вужі, чотирьохсмужко-
вий і жовтопузий полози.  

Кілька десятків видів фауни занесені до Червоної книги світу і Червоної книги України і підлягають 
охороні. 

1.1.9. Гідрологічний режим  

Гідрологічний режим суббасейну нижнього Дунаю в основному залежить від кліматичних умов. У 
водному режимі добре виражені три фази – весняна повінь, літні й осінні паводки, осіння і зимова 
межені. 

Проведення тривалих стаціонарних (багаторічних) спостережень на спеціальних постах р. Дунай 
показало, що рівень ріки Дунай протягом року не стабільний. В січні-березні рівень води інколи 
піднімається до критичного (232 см БС в/п Кілія), а в літній період падає до 10 см БС (в/п Вилкове). 
Середньорічний стік р. Дунай складає 198 км3. Взимку та навесні спостерігаються значно високі 
рівні, які обумовлені значними опадами на території всього басейну. 

На рівень води в дельті Дунаю значно впливають згінно - нагінні вітрові явища. В виключних ви-
падках, під їх впливом, вода в дельті може підніматись на метр і навіть більше . 

У зв’язку з кліматичними змінами, антропогенною діяльністю спостерігається зменшення водності 
малих річок. Живлення річок переважно снігове, яке характеризується весняною повінню та па-
водками і тривалою літньо-осінньою межінню з рідкими зливними паводками. 

До групи Придунайських водосховищ відносяться прісноводні водойми, розташовані ліворуч Кі-
лійського рукаву Дунаю на ділянці від Рені: Кагул, Картал, Ялпуг-Кугурлуй, Катлабух, Саф´ян, Ки-
тай. 

Гідрологічний режим цих водосховищ залежить від ряду факторів, але найважливішим фактором, 
який впливає на гідрологічний режим водосховищ, є рівень води в річці Дунай та стан гідротехні-
чних споруд, через які здійснюється водообмін водосховищ.  

Рівневий режим озер Солений Кут, Лімба, Лебединка, Криве, Дервент, Градешка впливає на 
умови риболовства, водокористування, хід природних процесів (підтоплення земель, переробку 
берегів), на інтереси ряду галузей народного господарства. 

1.1.10. Специфіка річкового басейну 

Річка Дунай друга за довжиною і площею басейну річка Європи, має довжину – 2860 км, на тери-
торії Одеської області – 174 км і є головною водною артерією на півдні України для забезпечення 
водою населення та галузей економіки (зрошення, питні потреби, промисловість, судноплавство 
та інше): 

На території Української частини річки Дунай розташований Дунайський біосферний заповідник; 
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До об’єктів Смарагдової мережі внесено Придунайські водосховища (Кагул, Картал, Ялпуг-Кугур-
луй, Катлабуг, Саф’яни, Китай) та Дунайський біосферний заповідник, водно-болотні угіддя розта-
шовані в басейні Української частини річки Дунай охороняються Рамсарською  конвенцією. 

З метою покращення якості води, у разі сприятливих гідрологічних умов на р. Дунай, здійснюється 
водообмін. А саме, у весняно-літній період здійснюється наповнення водосховищ, а в осінньо-
зимовий здійснюється скид води з водосховищ у р. Дунай до відмітки рівня мертвого об’єму. 

Всі Придунайські водосховища комплексного призначення, а Кагул та Ялпуг відносяться до 
транскордонних водних об’єктів. З метою забезпечення належних умов проживання населення та 
інтенсивного сільгоспвиробництва територія вздовж української ділянки річки Дунай захищена во-
дозахисними дамбами. 

Комплекс протипаводкових споруд захищає від підтоплення більше 80 тис.га земель (з яких 32 
тис. га – сільськогосподарські угіддя), 33 населені пункти Ренійського, Болградського, Ізмаїльсь-
кого і Кілійського районів Одеської області, мережу автодоріг міжнародного, державного, місце-
вого  значення та інші об’єкти господарської інфраструктури. 

1.1.11. Типологія масивів поверхневих вод 

Типологію МПВ виконано відповідно до Методики визначення масивів поверхневих вод (далі – 
Методика), затверджених наказом Мінприроди від 14.01.2019 №4 з метою деталізації 
гідрографічного районування території України, підготовки програми державного моніторингу вод, 
а також розроблення та оцінки ефективності виконання ПУРБ. 

У суббасейні нижнього Дунаю визначені МПВ п’яти категорій поверхневих вод – річки, озера, 
штучні та істотно змінені масиви поверхневих вод, перехідні та прибережні води. 

Для типології та делініації річок та озер застосовано систему А ВРД ЄС (табл. 1, табл. 2).  

Таблиця 1: Дескриптори для річок (система A) 

Дескриптори 

Висота водозбору, м Площа водозбору, км2 Геологічні породи 

 середньогір'я: понад 800  

 низькогір'я: 500 – 800 

 височина: 200 – 500 

 низовина: < 200 

 малі: 10 - 100 

 середні: >100 - 1000 

 великі: >1 000 - 10 000 

 дуже великі: > 10 000 

 вапнякові 

 силікатні  

 органічні 

Таблиця 2: Дескриптори для озер (система А) 

Дескриптори 

Висота водозбору, м Середня глибина, м 
Площа водного 
дзеркала, км2 

Геологічні по-
роди 

 височина: 200 – 500  

 низовина: < 200 

 мілке: <3 

 середнє за глибиною: 3 – 15 

 глибоке: >15 

 мале: 0,5 – 1 

 середнє: 1 – 10  

 велике: 10 – 100 

 вапнякові  

 силікатні  

 органічні  

Для типології МПВ категорії «перехідні води» та «прибережні води» використано систему В ВРД 
ЄС.  

Для «перехідних вод» крім екорегіону та солоності, із числа обов’язкових дескрипторів, 
використовується додатковий показник – походження (табл. 3). Цей показник, як додатковий 
дескриптор, було включено за прикладом Румунії та Болгарії.  

Таблиця 3: Дескриптори для перехідних вод (система B) 

Екорегіон Солоність,‰ Походження 

 Чорне море 

 Азовське море 

 олігогалинні 0.5 до < 5 

 мезогалинні  5  до < 18  

 полігалинні 18 до < 30 

 евригалинні  < 40 

 узмор’я 

 лимани відкриті  

 лимани закриті 

Для «прибережних вод» крім екорегіону, солоності, використовуються додаткові показники – екс-
позиція (захищеність від хвидь та вітру), переважаючий склад донних відкладів (табл. 4).  
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Таблиця 4: Дескриптори для прибережних вод (система B) 

Екорегіон Солоність,‰ Експозиція Донні відклади 

 Чорне море 

 Азовське море 

 опріснені < 0.5  

 олігогалинні 0.5 до <5 

 мезогалинні  5  до <18  

 полігалинні 18 до <30 

 евригалинні  30 до <40 

 захищені (затоки, 
бухти) 

 відкриті (мисові 
зони, пряме узбе-
режжя) 

 глинисто-мулисті  

 мулисто-піщані  

 піщані 

Суббасейн нижнього Дунаю знаходиться в межах одного екорегіону – Понтійська провінція (номер 
12). 

За площею водозбору річки суббасейну віднесено до малих (з площею водозбору менше 100 км2), 
середніх (від 100 до 1000 км2) та дуже великих (з площею водозбору більше 10 000 км2) річок.  

Відповідно до висоти водозбору річки басейну розташовані на низовині (менше, ніж 200).  

Геологічні породи басейну представлені двома типами: органічні (О) та силікатні (Si). 

Таблиця 5: Типи МПВ категорії «річки»  

№ Код типу Тип 

1 UA_R_12_S_1_Si мала річка на низовині в силікатних породах 

2 UA_R_12_M_1_Si середня річка на низовині в силікатних породах 

3 UA_R_12_XL_1_Si дуже велика річка на низовині в силікатних породах 

4 UA_R_12_XL_1_O дуже велика річка на низовині в органічних породах 

У категорії «озера» визначено 7 типів МПВ (табл. 6).  

Таблиця 6: Тип МПВ категорії «озера» 

№ Код типу Тип 

1 UA_L_12_L_1_SH_O велике озеро на низовині мілке в органічних породах 

2 UA_L_12_L_1_SH_Si велике озеро на низовині мілке в силікатних породах 

3 UA_L_12_M_1_SH_O середнє озеро на низовині мілке в органічних породах 

4 UA_L_12_M_1_SH_Si середнє озеро на низовині мілке в силікатних породах 

5 UA_L_12_S_1_SH_O мале озеро на низовині мілке в органічних породах 

6 UA_L_12_S_1_SH_Si мале озеро на низовині мілке в силікатних породах 

7 UA_L_12_XL_1_SH_Si дуже велике озеро на низовині мілке в силікатних породах 

У категорії «перехідні води» визначено 1 тип МПВ (табл. 7).  

Таблиця 7. Типи МПВ категорії «перехідні води» 

№  Код типу Тип 

1 UA_TW_M5_M_М Мезогалинні узмор’я 

Визначено 1 тип МПВ категорії «прибережні води» (табл. 8) 

Таблиця 8. Типи МПВ категорії «прибережні води» 

№ Код типу Тип 

1 UA_CW_M5_M_SH_D_SS Мезогалинні відкриті глибокі мулисто-піщані 

1.1.12. Референційні умови 

1.2. Визначення масивів 

1.2.1. Поверхневі води 

У суббасейні нижнього Дунаю визначення МПВ проводилося на 37 річках та 16 озерах (згідно 
даних геопорталу «Водні ресурси України» Державного агентства водних ресурсів України). 

В межах суббасейну визначено 106 МПВ. Визначені МПВ відносяться до таких категорій 
поверхневих вод:  

 річки,  

 озера,  

 штучні (ШМПВ) та істотно змінені (ІЗМПВ), 
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 перехідні води,  

 прибережні води.  

Категорія «річки»  

Згідно з Методикою визначено 27 МПВ. Кількість визначених МПВ залежно від дескрипторів та 
типів наведена у таблиці  9 та 10.  

Таблиця 9: Розподіл МПВ категорії «річки» за дескрипторами 

Дескриптор Показник Кількість МПВ 

за екорегіоном Понтійська провінція 27 

за площею водозбору 

малих (S) 9 

середніх (M) 3 

дуже великих (ХL) 15 

за висотою водозбору на низовині 27 

за геологічними породами 
в силікатних породах 26 

в органічних породах 1 

Таблиця 10: Розподіл МПВ категорії «річки» за типами 

№ Код типу Тип 
Кількість визначених 

МПВ  

1 UA_R_12_S_1_Si мала річка на низовині в силікатних породах 9 

2 UA_R_12_M_1_Si середня річка на низовині в силікатних породах 3 

3 UA_R_12_XL_1_Si 
дуже велика річка на низовині в силікатних поро-
дах 

14 

4 UA_R_12_XL_1_O 
дуже велика річка на низовині в органічних поро-
дах 

1 

Категорія «озера»  

Згідно з Методикою визначено 16 МПВ (табл. 11)  

Таблиця 11: МПВ категорії «озера»  

№ Код типу Тип 
Кількість 

визначених МПВ 

1 UA_L_12_L_1_SH_O велике озеро на низовині мілке в органічних породах 1 

2 UA_L_12_L_1_SH_Si велике озеро на низовині мілке в силікатних породах 3 

3 UA_L_12_M_1_SH_O середнє озеро на низовині мілке в органічних породах 4 

4 UA_L_12_M_1_SH_Si середнє озеро на низовині мілке в силікатних породах 4 

5 UA_L_12_S_1_SH_O мале озеро на низовині мілке в органічних породах 2 

6 UA_L_12_S_1_SH_Si мале озеро на низовині мілке в силікатних породах 1 

7 UA_L_12_XL_1_SH_Si 
дуже велике озеро на низовині мілке в силікатних по-
родах 

1 

Категорія «перехідні води» 

Визначено 1 МПВ. 

Таблиця 12. Типи МПВ категорії «перехідні води» 

№ Код типу Тип 
Кількість 

визначених МПВ 

1 UA_TW_M5_М_М Мезогалинні узмор’я 1 

Категорія «прибережні води»  

Визначено 1 МПВ. 

Таблиця 13. Типи МПВ категорії «прибережні води» 

№ Код типу Тип 
Кількість 

визначених МПВ 

4 UA_CW_M5_M_SH_D_SS Мезогалинні відкриті глибокі мулисто-піщані 1 

Категорія «істотно змінені масиви поверхневих вод».  

У суббасейні визначено 57 кІЗМПВ. Частка кІЗМПВ від загальної кількості МПВ в суббасейні 
становить 54%. Основна частина (32 МПВ) віднесені до кІЗМПВ з причини спрямлення.  
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19 МПВ віднесені до кІЗМПВ з причини зарегульованості. 

6 МПВ віднесені до кІЗМПВ з причини поєднання зарегульованості та спрямлення русла (рис.2). 

 
Рисунок 2. Розподіл кІЗМПВ за причинами гідроморфологічних навантажень (%) 

Категорія «штучні масиви поверхневих вод». 

У суббасейні визначено 4 МПВ, 2 з них це канали, інші 2 – штучні водосховища.   

Відсотковий розподіл визначених МПВ в суббасейні нижнього Дунаю за категоріями представле-
ний на рисунку 3.  

 
Рисунок 3 Розподіл визначених МПВ за категоріями (%) 

Кожному із 106 МПВ присвоєно унікальний код, який має вигляд: 

UA_ М5.3.4_YYYY  

 UA – Україна 

 М5.3.4 – код суббасейну нижнього Дунаю (згідно наказу Міністерства екології та 
природних ресурсів України № 103 від 29 березня 2017 р. «Про затвердження Меж районів 
річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок») 

 YYYY – унікальний номер визначеного МПВ в суббасейні. 

Кожен лінійний МПВ (категорії «річки», «штучні або істотно змінені МПВ») має довжину (км). 
Довжина МПВ в суббасейні нижнього Дунаю коливається від 0.52 км (UA_M5.3.4_0069 – 
р.Валепержа) до 96.8 км (UA_M5.3.4_0003 – р.Дунай).  

На рисунку 4 представлений розподіл визначених лінійних МПВ в суббасейні по довжині.  
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Рисунок 4 Розподіл визначених лінійних МПВ за довжиною 

Кожний полігональний МПВ (категорії «озера», «штучні або істотно змінені МПВ», «перехідні 
води», «прибережні води») має площу (км2). Площа МПВ коливається від 0,29 км2 
(UA_M5.3.4_0073 – Виноградівське водосховище) до 242 км2 (UA_M5.3.4_0105 – перехідні води 
суббасейну річок нижнього Дунаю).  

На рисунку 5 представлений розподіл визначених полігональних МПВ залежно від площі.  

 
Рисунок 5 Розподіл визначених полігональних МПВ залежно від площі 

1.2.2. Підземні води 

МПзВ у верхньосарматських відкладах  

Водоносний горизонт у верхньосарматських відкладах (N1s3) представлений у більшості випадків 
підгоризонтами (до 12) різної потужності і простягання. Водомісткими породами є прошарки та 
лінзи оолітових, черепашникових вапняків, піщаників, тонко-дрібнозернистих пісків, скупчення 
черепашки, що залягають серед одновікових глин. Потужність водомістких порід змінюється від 
0,2–1,0 м до 3–5 м, рідше до 10–25 м. Загальна потужність водоносних шарів, коливається від 
0,5–8 м до 20–45 м. Потужність глин, що розділяють водомісткі породи, змінюється від 10 до 94 
м. Глибина залягання покрівлі водоносного горизонту складає 60–150 м на вододільному плато, 
від 0 до 20 м у долинах річок і глибоких балок, на схилах ерозійних врізів від 25 до 50 м. 
Відзначається загальне занурення відкладів у південному (до моря) і південно-західному 
напрямках, де покрівля водоносних пластів фіксується на глибинах від -80 до -150. У цьому ж 
напрямку зростає величина напору (від 30–50 м до 100–140 м). 

За хімічним складом та мінералізацією води переважно прісні та слабо солонуваті. Підвищення 
мінералізації спостерігається до півдня, по мірі загального занурення водомістких порід і, таким 
чином, уповільнення свобідного водообміну, але іноді, в північних районах зустрічаються 
солонуваті води. У приморській частині води стають солонуватими і солоними. За хімічним 
складом води найрізноманітніші: від гідрокарбонатних кальцієвих до хлоридно-сульфатних 
натрієвих. Мінералізація коливається від 0,2-1,0 до 2,2-3,8 г/дм3, рідко до 5-7 м.  
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Водоносний горизонт у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену 
характеризується різноманітними фільтраційними показниками, що залежать в основному від 
літології, ступеню тріщинуватості, потужності водомістких порід. Так коефіцієнти фільтрації 
змінюються від 0,2 до 153 м/добу. Дебіти свердловин 0,1–3,6 дм3/с і більш.  

Водоносний горизонт у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену широко 
використовується для господарчо-питного водопостачання (як локального, так і 
централізованого) в межах усієї території його поширення, а води з підвищеною мінералізацією 
використовуються на приморських курортах як мінеральні питні та лікувально-питні («Куяльник»).  

Таблиця 14. МПзВ суббасейну нижнього Дунаю 

№ Код МПзВ 
Водоносний горизонт 

(комплекс) 
Геологічний 

індекс 
Площа МПзВ, км2 

 UAМ5340N100 
МПзВ у верхньосарматських 

відкладах 
N1s3  
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2 ОСНОВНІ АНТРОПОГЕННІ ВПЛИВИ НА 

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СТАН 

ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД, У ТОМУ 

ЧИСЛІ ТОЧКОВИХ ТА ДИФУЗНИХ ДЖЕРЕЛ 

Інформація буде оновлена до кінця 2023 року.   

2.1. Поверхневі води 

Суббасейн нижнього Дунаю розташований у межах однієї області – Одеської. Соціально-
економічна структура басейну створює передумови до формування антропогенного 
навантаження, яке чинить вплив на екосистеми поверхневих вод. До основних чинників 
антропогенного навантаження відносяться: 

 населення. Суббасейн розташовується на території Ізмаїльського та Болградського рай-
онів Одеської області. Загальна чисельність населення суббасейну, станом на 2019 рік, 
складає 313 116 осіб, що становить 1 % від загальної кількості населення України. 

 підприємства різних галузей економіки України. 

 сільське господарство. Одна з провідних галузей, що відіграє важливу роль у формуванні 
темпів економічного зростання суббасейну.  

 поперечні споруди на малих і середніх річках унеможливлюють вільне проходження води, 
наносів та міграцію гідробіонтів, а також змінюють транзитний режим річок на акумуляцій-
ний. 

Характеристика антропогенного навантаження та його впливу проведена на підставі хімічних, 
фізико-хімічних та гідроморфологічних показників, які відображають умови існування біотичної 
складової водних екосистем. Зміна вказаних параметрів за умови значного антропогенного 
навантаження може призвести до ризику недосягнення «доброго» екологічного стану вод. 

Методологічною основою аналізу слугувала модель DPSIR, розроблена Європейським 
Агентством Навколишнього середовища (ЕЕА)1 та адаптована до умов України. Визначення 
антропогенного навантаження полягало у послідовному аналізі Чинників/Видів діяльності (Drivers) 
→ Навантаження (Pressures) → Стану (State) → Впливу (Impact) → Розроблення заходів 
(Response) (рис.6).   

 
Рисунок 6 Концептуальна модель DPSIR 

                                                      

1 CIS Guidance #3 Pressure and Impact Analysis, EU, 2003 
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2.1.1. Забруднення органічними речовинами 

Аналіз антропогенного навантаження формується за рахунок точкових та дифузних джерел. Якщо 
вплив точкових джерел може бути визначений на основі інформації, отриманої за даними звітів 
про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна), то вплив дифузних джерел оцінюється на 
підставі математичного моделювання. Це пов’язано з тим, що дифузні джерела забруднення не 
мають постійних координат і характеризуються неоднорідним просторовим розподілом у межах 
річкового басейну. Іншою особливістю дифузних джерел забруднення є варіабельність кількісних 
показників надходження та висока залежність від гідрометеорологічних параметрів. 

Дифузні джерела 

Базові принципи визначення впливу антропогенного навантаження викладені у Керівництві №3 
Загальної стратегії впровадження «Аналіз антропогенного навантаження». На підставі вищеза-
значеного документу була розроблена національна Методика визначення основних антропоген-
них навантажень та їхніх впливів на стан поверхневих вод, затверджена наказом Держводаген-
ства від 27.11.2018 № 4.  

До індикаторів визначення впливу дифузних джерел у вказаних документах включено наступні: 
частка сільськогосподарських угідь та частка тваринництва (табл.15). 

Таблиця 15. Індикатори визначення впливу дифузних джерел 

Частка сільськогосподарських угідь, Ісг Частка тваринництва, Ітв 

Категорія 
Назва  

категорії 
Критерій Категорія 

Назва  
категорії 

Критерій 

3 Під ризиком Ісг  > 0,3 3 Під ризиком Ітв  > 1,0 

2 
Можливо під 

ризиком 
0,1 < Ісг < 0,3 2 

Можливо 
під ризиком 

0,3 < Ітв < 1 

1 Без ризику Ісг < 0,1 1 Без ризику Ітв < 0,3 

Характерною особливістю є те, що рівень дифузного забруднення залежить не лише від антро-
погенного навантаження в річковому басейні, а у багатьох випадках визначається локальними 
кліматичними, гідрологічними умовами, властивостями підстильної поверхні і ґрунтів.  

Основним чинником антропогенного навантаження від дифузних джерел є тип земної поверхні, 
який у свою чергу, залежить від густоти населення на водозборі окремого МПВ. 

Основним джерелом надходження органічних сполук є домогосподарства переважного сільського 
населення, які не обслуговуються каналізаційною мережею. Водовідведення у таких індивідуаль-
них господарствах здійснюється на рельєф місцевості шляхом накопичення у відстійниках. 

Оцінка навантаження від сільського населення проводилась розрахунковим методом. Для цього 
скористалися коефіцієнтами надходження органічних речовин за рахунок життєдіяльності 1 
особи, навантаження від населення розраховується за наступними показниками: БСК5 - 60 г/добу 
на особу, ХСК - 110 г/добу на особу. 

Враховуючи зміни споживання протеїну населенням України, був розрахований коефіцієнт зни-
ження К = 78,9 / 105,2 = 0,75. Відповідно, величина БСК5 від однієї людини повинна знизитися від 
фізіологічної норми 60 г/добу до 45 г / добу на особу. Міжурядової Групою експертів зі зміни клі-
мату (МГЕЗК) для підготовки Кадастру парникових газів був рекомендований рівень генерації 
БСК5 у міських стічних водах 50 г О2/ добу на особу.  

Для розрахунку величини БСК5 нами була прийнята цифра 50 г О2 / добу на особу. Рівень вмісту 
ХСК був розрахований з урахуванням коефіцієнта переходу БСК5 у ХСК, рівним 1,7. Відповідно, 
для розрахунків навантаження від ХСК прийнята цифра 85 г/добу на особу. Базуючись на змінах 
БСК5 (50/60), зниження N total буде становити 8,8 (50/60) = 7,3 г/добу на особу. Величину P total не 
змінювали через визначальний вплив на цю величину детергентів у стічних водах. 

У сільських населених пунктах та невеликих містах стічні води відводяться у відстійники, облаш-
товані у землі, звідки забруднюючі речовини легко потрапляють у підземні води і транспортуються 
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з ними у річкове русло. Мікробіальні та сорбційні процеси у ґрунтовому покриві сприяють утиліза-
ції  70% органічних речовин. Разом з тим, значна чисельність населених пунктів не облаштованих 
системами збору та очищення стічних вод призводить до забруднення поверхневих вод. 

Точкові джерела 

Основною причиною забруднення органічними речовинами є недостатня або відсутня очистка 
стічних вод після використання населеними пунктами, промисловими та сільськогосподарськими 
точковими джерелами. Таке забруднення може впливати на склад водних видів та на екологічний 
статус. Для розкладу органічних речовин споживається багато кисню, вміст якого у воді різко зме-
ншується і спричиняє припинення життя водних організмів. Органічне забруднення, що форму-
ється із вказаних джерел оцінюється за показниками БСК, ХСК.   

За даними звітів про використання води за  формою № 2ТП-водгосп (річна) в 2021 році загальний 
об'єм стічних вод, скинутих у поверхневі водні об’єкти басейну р. Дунай, склав  44,011 млн.м3, у 
т.ч.: забруднених без очистки та забруднених недостатньо-очищених – 28,492 млн.м3, нормати-
вно-чистих без очистки – 13,035 млн.м3  та нормативно-очищених – 2,484 млн.м3. 

Скид стічних вод в поверхневі водні об’єкти в суббасейні нижнього Дунаю здійснюють водокорис-
тувачі:  

Водокористувач 
код ЄДРПОУ / код 
водокористувача 

Об'єм скиду, 
млн.м3 

Ступінь очистки вод 

ПАТ «Целюлозно-
картонний комбінат» 

00278818 / 510045 

2,488 
у тому числі: 

 0,004 

 2,484 

 
 

 нормативно-чисті без очистки  

 нормативно-очищені (БІО) 

ПРАТ «УДП Кілійський 
суднобудівельно-
судноремонтний 
завод»  

33113076 / 510144 

0,036 
у томцу числі: 

 0,024 

 0,012 

 
 

 нормативно-чисті без очистки 

 забруднених без очистки 

ТОВ «Титан»  25415133 / 510367 0,001 нормативно-чисті без очистки 

КП «Світло»  32319458 / 510747 0,126 забруднені недостатньо-очищені 

ТОВ «Камоліно-
Холдінг»  

37905021 / 512437 1,896 забруднених без очистки 

ПРАТ «Ізмаїл-Наваско»  24769509 / 512480 0,402 нормативно-чисті без очистки 

ТОВ «Південь Агро 
Холдинг»   

39688078 / 512500 1,879 забрудненні без очистки 

ТОВ «Дебют-2005» 33757219 / 512495 4,908 нормативно-чисті без очистки 

ФОП «Кривенко» 3062116515 / 512523 0,077 нормативно-чисті без очистки 

СВК «Маяк»   30704515 / 510838 12,327 забруднені без очистки 

ТОВ «Оператор ГТС 
України»                

42795490 / 511031 0,001 нормативно-очищені (БІО) 

ФГ «Крокус» 22505261 / 511819 0,160 нормативно-чисті без очистки 

СВК «Дунай» 32443875 / 511840 1,587 забруднені без очистки 

ТОВ СП «Дунай-Агро» 30819680 / 511842 2,565 забруднені без очистки 

ТОВ «Рис Бесарабії» 36837333 / 511846 

5,625 

 2,236 

 3,388 

 

 нормативно-чисті без очистки 

 забруднені без очистки 

СК «Наталка» 30800397 / 511821 

4,184 

 2,519 

 1,665 

 

 нормативно-чисті без очистки  

 забруднені без очистки 

ТОВ «Рис Груп» 42914195 / 512661 4,830 забруднені без очистки 
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Водокористувач 
код ЄДРПОУ / код 
водокористувача 

Об'єм скиду, 
млн.м3 

Ступінь очистки вод 

ДП «Адміністрація 
морських портів 
України», Ренійська 
філія 

38727770 / 511959 0,114 КДВ недостатньо-очищені 

Кілійська філія ДП 
«Центр сертифікації та 
експертизи насіння і 
сідивного матеріалу» 

37884028 / 512499 0,807 нормативно-чисті без очистки 

Таблиця 16. Скиди органічних речовин, що надійшли до суббасейну протягом 2021 року                                               

Назва підприємства БСК, тонн ХСК,тонн 

ПАТ «Целюлозно-картонний комбінат», код 510045 6,0 93,6 

КП «Світло» 1,6 8,0 

ДП «АМПУ» Ренійська філія, код 511959 2,3 - 

Південь Агрохолдінг, код 512500 0,2 - 

2.1.2. Забруднення біогенними речовинами 

Надходження у воду біогенних елементів є рушійною силою евтрофікації, що призводить до збі-
льшення первинної продукції та накопичення органічної речовини. Збагачення води поживними 
речовинами, які стимулює розвиток автотрофних гідробіонтів, наслідком чого є небажане пору-
шення балансу організмів у водному середовищі та зниження якості води.  

Серед біогенних елементів домінуючу роль відіграють сполуки фосфору та азоту, в окремих ви-
падках можуть чинити вплив ферум, силіцій та молібден. З двох перших речовин більшу роль має 
фосфор, азот значно рідше лімітує розвиток автотрофних організмів, що пов’язано із здатністю 
багатьох бактерій і ціанобактерій до його фіксації.  

Дифузні джерела 

Тип землепокриву є домінуючим чинником антропогенного навантаження на забруднення МПВ 
від дифузних джерел.  

Іншим важливим показником формування антропогенного навантаження від дифузних джерел 
забруднення є інтенсивність землеробства, що виражається, передусім, у кількості застосованих 
добрив.  

Більшу частину мінеральних добрив, що вносились під різні культури, становили азотні добрива. 
Сучасне застосування мінеральних добрив у середньому становило 125 кг/га.  

Навантаження з органічними добривами у статистичній інформації не надається. Цей показник 
розраховується на підставі даних про кількість худоби, коефіцієнти виходу гною та сполук азоту і 
фосфору у їхньому складі. 

Не дивлячись на те, що тваринницька галузь України після зміни економічного укладу значно ско-
ротилася і відновлюється слабкими темпами, у суббасейні нижнього Дунаю на сьогодні налічу-
ється велика кількість свійських тварин і особливо птахів.  

На основі офіційної статистичної звітності на районному рівні проведено розрахунок виходу гною  
у межах басейну протягом одного року. Продукування гною розраховували за типами тварин та 
усередненими коефіцієнтами виходу (табл. 17).  

Таблиця 17. Коефіцієнти для розрахунку продукції гною від тварин різного типу 

Тип тварин, голови Продукція гною, т/рік 

ВРХ 11,4 

Свині 4,3 

Вівці, кози 1,05 

Птиця, 100  голів 5,45 
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На підставі розрахованого виходу гною від тваринництва та даних про вміст у ньому сполук азоту 
і фосфору (табл. 18) був отриманий теоретичний вихід біогенних елементів від діяльності тварин-
ницької галузі.  

Таблиця 18. Вміст сполук азоту і фосфору у гної свійських тварин 

Тип тварин 
Вміст поживних речовин 

N, кг/т P2O5, кг/т 

ВРХ, голови 4,19 1,47 

Свині, голови 6,1 1,43 

Птиця,  100  голів 11,83 9,8 

Вівці, кози, голови 6,2 1,6 

У якості одного з індикаторів для оцінки впливу дифузних джерел використовували показники зе-
млекористування (а саме, частку сільськогосподарських земель).  

Для оцінки можливості потрапляння поживних речовин у поверхневі води точніші результати ма-
ють дати прямі кількісні показники, серед яких розглядали параметри застосування добрив та 
загальний баланс азоту і фосфору і ґрунтах. З огляду на те, що добрива у ґрунтах можуть не 
тільки споживатися рослинами та вимиватися з водним стоком, а й зазнають дії мікробіальних 
процесів і надходять у повітря, дійшли до висновку, що розрахунок локального балансу між над-
ходження сполук азоту і фосфору у агроекосистему та їх витрачанням дозволить уникнути пере-
оцінки впливу дифузних джерел. Крім того, у цьому випадку враховується не тільки внесені мелі-
оранти, а й накопичені  у межах басейну органічні  добрива. 

Для вирішення завдання оцінки впливу дифузних джерел найкращі результати можуть бути отри-
мані з використанням даних на  рівні окремих полів чи фермерських господарств. З одного боку, 
вихідна інформація для такого просторового розрізнення є малодоступною, виникає  потреба у 
використанні супутникових технологій, з іншого боку,  така робота несе за собою великі і часто 
невиправдані затрати ресурсів і часу. Для цілей розроблення ПУРБ було прийнято рішення зупи-
нитися на рівні адміністративних районів. 

Методологія розрахунку балансу азоту і фосфору  у ґрунтовому покриві 

Валовий баланс поживних елементів, що утворився протягом року у верхньому шарі ґрунту, ха-
рактеризує потенційну кількість біогенних елементів, які можуть надійти у руслову мережу під час 
формування стоку. Значення такого балансу розраховується як різниця між кількістю поживних 
речовин, які входять у сільськогосподарську систему і виходять з неї. 

У сільськогосподарській практиці України баланс біогенних сполук до цього часу  розраховувався 
лише на рівні областей.  

Баланс азоту і фосфору у ґрунтах визначаються як різницю між сумарним надходженням вказа-
них сполук із добривами та їхнє вилучення з урожаєм сільськогосподарських культур. Останнє 
розраховується множенням даних про урожайність культури на кількість поживних елементів, які 
вона  споживає під час визрівання.   

Показники надходження азоту з атмосферними опадами регіоналізовані за фізико-географічними 
зонами та обчислено на підставі даних моніторингу атмосферних опадів за 2000-2017 рр. Так, 
середня річна кількість опадів для зони мішаних лісів становила 606 мм, лісо-степу – 571 мм та 
степу – 488 мм. Кількість азоту, що надходить з опадами становила відповідно 4,5 кг/га; 5,7 кг/га 
та 4,0 кг/га. 

Визначення граничних значень категорій ризику для індикатора «Баланс ґрунту» 

В результаті скринінгу матеріалів моніторингових спостережень було знайдено всього 2 точки, де 
відзначалося перевищення порогового значення 50 мг/дм3,  що у перерахунку на азот становить 
11,3 мгN/дм3. Води обох об’єктів знаходились під впливом точкових джерел забруднення.  

Експериментальні дослідження, виконані на спеціально обладнаних малих стокових майданчиках 
з метою моделювання водообміну межах однорідних гідрологічних ділянок, показали, що за від-
сутності внесення добрив, концентрації нітратів у водному стоці невисокі. 

У випадку застосування мінеральних добрив винесення сполук азоту з водозбірної території різко 
зростає. При цьому у складі поверхневого стоку азот більшою мірою надходив під час зливових 
опадів, а загальна концентрація Nmin у водах поверхневого стоку не перевищувала 2 мгN/дм3. У 
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водах латерального стоку, що сформувався у вадозній зоні, за рахунок значно більшого часу ут-
римання концентрації сполук азоту перевищили 60 мгN/дм. 

У якості критеріальної бази для визначення забруднення поверхневих вод нітратними сполуками 
від сільськогосподарських джерел була використана екологічна класифікація поверхневих вод 
суші, побудована за екосистемним принципом. У класифікації за трофо-сапробіологічними крите-
ріями узгоджено величини як біотичних, так і абіотичних параметрів. Так, межею відхилення від 
доброго стану вод, за якого вони досягають політрофного стану, є концентрації нітратних іонів 
більше 1 мг/дм3.   

Вся наявна база моніторингових спостережень поверхневих вод була відсортована за вище вка-
заним критерієм. В результаті було встановлено наявність 25 пунктів спостережень, де відзнача-
лися концентрації N-NO3 вище ліміту 1 мг/дм3. У відповідних пунктах також був визначений пока-
зник Балансу азоту у ґрунті. Середнє значення становило 35  кг/га, саме ця величина і була 
прийняте для визначення межі виникнення забруднення поверхневих вод. Слід відзначити, що 
отримане значення добре співвідноситься з межею ризику, прийнятою у країнах ЄС, де вона ста-
новить 25 кг/га. 

Річки у доброму екологічному стані, досить чисті, мезотрофні мають граничне значення концент-
рацій нітратного азоту на рівні 0,5 мгN/дм3.  

Середнє значення Балансу ґрунту у пунктах, де спостерігалися концентрації нітратного азоту 0,5 
мгN/дм3 становило 10  кг/га, що і було прийнято у якості межі відсутності ризику забруднення вод. 

Таблиця 19. Граничні значення категорій для критерію оцінки ризику недосягнення еколо-
гічних цілей від дифузних джерел «Баланс ґрунту» 

Категорія Назва категорії Граничне значення 

1 «без ризику» БГ<10 

2 «можливо під ризиком» 10<БГ<35 

3 «під ризиком» БГ >35 

Розрахунок балансу азоту ґрунту на рівні адміністративних районів 

Вихідною інформацією для розрахунку балансу біогенних елементів у ґрунтах були статистичні 
дані про посівні площі, сільськогосподарські культури та їх урожайність, внесення добрив та по-
казники тваринницького комплексу на рівні адміністративних  районів областей, що входять у межі  
суббасейну нижнього Дунаю.  

Таблиця 20. Результати розрахунку балансу азоту і фосфору для суббасейну  

№  Район Область 
Баланс азоту, 

кгN/га 
Баланс фосфору, 

кгР2О5/га 

1 Арцизький Одеська 45,6 -31,1 

2 Болградський Одеська 48,8 -19,5 

3 Ізмаїльський Одеська 73,7 -22,4 

4 Кілійський Одеська 21,0 -22,2 

5 Ренійський Одеська 24,7 -24,9 

6 Тарутинський Одеська 27,9 -28,7 

7 Татарбунарський Одеська 32,8 -34,3 

На наступному етапі розрахований баланс азоту був приведений до МПВ суббасейну нижнього 
Дунаю як середньозважена величина. Величина балансу варіює у широких межах, від 21 до 73,7 
кгN/га у грунтах суббасейну, середня величина становить 44,7 кгN/га. 

Баланс фосфору був дефіцитним, у зв’язку з чим фосфор для визначення антропогенного впливу 
від дифузних джерел надалі не використовувався.  

Розрахунок навантаження від тваринництва на рівні адміністративних районів 

Для виконання оцінок навантаження від тваринництва необхідно було перевести всі види тварин 
до однієї умовної одиниці. Для цього використовувались стандартні коефіцієнти, розраховані на 
підставі цінності кормової бази. За базову одиницю була прийнята 1 голова великої рогатої худоби 
(ВРХ). Для свиней, сумарно овець та кіз коефіцієнти перерахунку становили 0,3 та 0,1 відповідно. 
Птиця перераховувалась за коефіцієнтом 0,014. 
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На підставі отриманих результатів було розраховано середньозважену одиницю тваринництва та 
частку тваринництва для кожного МПВ. 

У цілому величина частки тваринництва невисока і коливається у межах від 0,0035 до 0,052. Се-
реднє значення становило 0,029 голів/га. 

Основним чинником, що визначає антропогенне навантаження на МПВ від дифузних джерел є 
показники землекористування. Порушення ґрунтового покриву внаслідок оранки, а також засто-
сування добрив призводять до значних втрат органічних та поживних речовин внаслідок дефляції 
та водного стоку. 

У суббасейні нижнього Дунаю підсумовується вплив усіх країн, через територію яких протікає Ду-
най. На сьогодні концентрації сполук нітрогену та фосфору в придунайському узмор’ї залиша-
ються найбільшими в Північно-Західній частині Чорного моря. 

За  результатами розрахунків з водами Дунаю в Чорне море щорічно надходить у середньому 
653,4 тис.т Nзаг і 38,4 тис.т Рзаг. З території суббасейну нижнього Дунаю формується емісійний 
потік у середньому 2792 т/рік сполук нітрогену та 127 т/рік сполук фосфору. Серед різних джерел 
основна частка поживних елементів надходить за рахунок сільського господарства (табл. 21). Для 
азоту роль вказаного фактору становить 66%, а для фосфору – 74%. 

Таблиця 21. Надходження сполук азоту і фосфору з водозбірної площі суббасейну  

 Азот, т/рік Фосфор, т/рік 

Населені пункти 185,7 10,9 

Сільське господарство 1878,1 94,0 

Інші джерела 309,6 4,5 

Природній фон 410,1 17,7 

Всього 2792 127 

Найбільша небезпека дифузного забруднення поверхневих  вод буде відзначатися навесні, коли 
показники стоку досягають найбільших величин. У цей час треба максимально відповідально про-
водити обробіток посівів добривами та засобами захисту рослин. 

У період мінімального стоку (літня межень) роль дифузних джерел різко зменшиться через змен-
шення носія – водного стоку. У цей час максимально підсилиться роль точкових джерел. Зважа-
ючи на малі показники водності більшості річок, це буде нести велику небезпеку через зменшення 
розбавляючої здатності водного стоку. У деяких річках навіть відзначається пересихання. 

Оцінка ризиків недосягнення доброго екологічного стану від дифузних джерел 

Оцінка ризиків недосягнення «доброго» екологічного стану проводилась на підставі граничних 
значень категорій ризику для індикаторів «Баланс ґрунту» та «Частка тваринництва» 

Баланс ґрунту, БГ Частка тваринництва, Ітв 

Категорія Назва категорії Критерій Категорія Назва категорії Критерій 

3 Під ризиком БГ  > 0,3 3 Під ризиком Ітв  > 1,0 

2 
Можливо 

під ризиком 
10 < БГ < 

35 
2 

Можливо 
під ризиком 

0,3 < Ітв < 1 

1 Без ризику БГ < 10 1 Без ризику Ітв < 0,3 

Точкові джерела 

Забруднення біогенними речовинами з точкових джерел спричиняються, переважно, скидами не-
достатньо-очищених або неочищених зворотних вод у поверхневі водні джерела (після викорис-
тання населеними пунктами, промисловістю та об’єктами сільського господарства), внаслідок 
чого їх концентрація значно збільшується в водних об'єктах. 

Скиди біогенних речовин у водні об’єкти суббасейну та вплив з точкових джерел був виміряний 
та визначений такими показниками як: азот амонійний, нітрит-іон, нітрат-іон, фосфати (табл. 22).                                                                                                       

Таблиця 22. Результати скиду біогенних речовин у водні об’єкти суббасейну річки Дунай  

Назва підприємства 
Азот амоній-

ний, 

тонн 

Нітрити, 

тонн 

Нітрати, 

тонн 

Фосфати, 

тонн 

ПАТ «Целюлозно-картонний комбі-
нат», код 510045 

1,6 1,8 81,4 0,008 

КП «Світло», код 510747 2,7 - - 0,170 
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Назва підприємства 
Азот амоній-

ний, 

тонн 

Нітрити, 

тонн 

Нітрати, 

тонн 

Фосфати, 

тонн 

СВК «Маяк», код 510838 -- - 6,6 - 

СГК «Наталка», код 511821 0,1 - - - 

СВК «Дунай», код 511840 1,1 - - - 

ДП «АМПУ» Ренійська філія, код 
511959 

0,2 - 1,3 0,032 

ТОВ «Рис груп», код 512661 - -- 5,5 - 

Всього 5,7 1,8 100,5 0,210 

2.1.3. Забруднення небезпечними речовинами 

Дифузні джерела  

Ризик забруднення небезпечними речовинами від дифузних джерел не оцінювався через відсут-
ність даних про використання пестицидів. 

Отже, узагальнена оцінка забруднення від дифузних джерел буде визначатися впливом рослин-
ництва.  

Під ризиком знаходиться трохи більше 60% МПВ Нижнього Дунаю. Після проведення першого 
циклу моніторингових досліджень та отримання даних про вміст пріоритетних речовин методоло-
гія може бути допрацьована у розрізі індикатора «Пестициди». 

Точкові джерела 

Джерелами забруднення небезпечними речовинами суббасейну Нижнього Дунаю є: промислові 
стоки, господарсько-побутові, поверхневий стік з територій, пестициди, нафтопродукти, важкі ме-
тали та інші хімічні речовини, що застосовуються у сільському господарстві, а також аварійні 
скиди.  

Назва підприємства 
Залізо загальне, 

тонн 
Нафтопродукти, 

тонн 

ГВСП «Кілійський суднобудівельно-судноремонт-
ний завод» ПрАТ «УДП», код 510144 

- 
0,0001 

КП «Світло», код 510747 - 0,0061 

ДП «АМПУ» Ренійська філія, код 511959 - 0,0135 

Всього - 0,0197 

2.1.4. Аварійне забруднення та вплив забруднених територій (полігонів, 
майданчиків, зон тощо) 

Аварійних забруднень в суббасейні Нижнього Дунаю по районам  протягом 2021 року не спосте-

рігалось. 

2.1.5. Гідроморфологічні зміни 

Гідроморфологічні зміни є однією із головних водно-екологічних проблем (ГВЕП), які перешкоджа-
ють досягненню встановлених та закріплених в Плані управління річковим басейном (ПУРБ) еко-
логічних цілей. Гідроморфологічні зміни, як  результат господарської діяльності, впливають на 
умови існування водних угрупувань. Наявність гідроморфологічних змін масивів поверхневих вод 
(МПВ) призводить до погіршення екологічного стану багатьох МПВ у суббасейні річок нижнього 
Дунаю. 

Гідроморфологічні зміни поділяються на типи: 

 порушення неперервності потоку води та середовищ – поздовжнє порушення безперерв-
ності річок та середовищ існування (поперечні штучні споруди в руслі річки, переривання 
потоку води, порушення вільної течії річок, переміщення наносів, міграції риб та інших 
гідробіонтів); 

 порушення гідравлічного зв’язку між руслами річок та їх заплавами; 

 гідрологічні зміни (забір води, гідропікінг /коливання рівнів води штучного походження);  

 морфологічні зміни (модифікація морфології русла, берегів, прилеглої частини заплави 
річок, наприклад, спрямлення). 



28 

 

Греблі та інші штучні поперечні споруди, що розташовані в руслах річок, будувались, насамперед, 
для акумуляції води, з подальшим її використанням для потреб сільського господарства, водоза-
безпечення населення та промисловості. В суббасейні річок нижнього Дунаю визначено 19 МПВ, 
де є порушення неперервності потоку води та середовищ (зарегульованість).  

Акумуляція води в ставках та водосховищах вище гребель також забезпечує протипаводковий 
захист територій, розташованих нижче гребель. За даними Державного агентства водних ресурсів 
України значна частина ставків мають незадовільний технічний стан. Більшість з них побудовані 
в 1960-1980 рр. за спрощеною проектною документацією. Греблі земляні, з незакріпленими уко-
сами, багато з них розмиті. Водоскидні споруди за технічним станом, зазвичай, не відповідають 
сучасним вимогам. 

Наявність гребель та інших поперечних руслу споруд призводить до порушення безперервності 
потоку води та руху наносів, а також міграції риб, інших гідробіонтів.  

Рибоходи у поперечних спорудах не будувались і як наслідок цього, відбулося зменшення або 
зникнення популяцій різних видів риб. На сьогоднішній день будівництво рибоходів на вже існую-
чих греблях виглядає достатньо проблематичним через відсутність не лише коштів, а і самої 
оцінки економічної доцільності побудови рибоходу.  

Порушення гідравлічного зв’язку між руслами річок та їх заплавами. Гідравлічний зв’язок між 
руслом та заплавою відіграє важливу роль у функціонуванні водних екосистем, забезпечуючи во-
дою важливі середовища існування  риб та гідробіонтів, та позитивно впливає на стан поверхне-
вих та підземних вод. 

Оцінка даного типу гідроморфологічних змін входить до гідроморфологічного протоколу оцінки 
МПВ, який використовується ДСНС при виконанні державного моніторингу поверхневих вод  (по-
казники №10: «Взаємодія між руслом та заплавою: 10а – Можливість затоплення заплави, 10б – 
Обмежуючий фактор розвитку горизонтальних деформацій русла»).  

Гідрологічні зміни. Гідрологічні зміни впливають на водні об’єкти через забори води та коли-
вання рівнів води нижче гребель, і як наслідок, призводять до зміни режиму та розподілу стоку 
річок. Скиди, забори води та штучні періодичні коливання рівня води (гідропікінг) є ключовими 
навантаженнями, які вимагають запровадження  компенсаційних заходів у масштабах всього річ-
кового басейну.  

У суббасені нижнього Дунаю МПВ з гідрологічними змінами відсутні. 

Зменшення природного стоку в умовах глобального потепління та природного маловоддя, змен-
шення швидкостей течії та утворення застійних зон сприяє процесам евтрофікації, і, як наслідок, 
призводить до погіршення біорізноманіття та деградації водних екосистем. 

Морфологічні зміни. Основними чинниками, які негативно впливають на природну морфологію 
русел, берегів, заплави річок суббасейну, є урбанізація, протипаводковий захист, сільське госпо-
дарство та судноплавство. Внаслідок цих видів діяльності, річки на певних ділянках зазнають 
спрямлення, днопоглиблення,  берегокріплення, заплава розорюється майже до русла, зміню-
ється її природна рослинність.  

В межах суббасейну спрямлення (морфологічні зміни) на річках зустрічається на 32 МПВ. 

Зменшення варіативності глибини та ширини русла, порушення природного балансу ерозії та аку-
муляції, звуження міждамбового простору та обмеження вільного меандрування річок призводить 
до збіднення складу та зменшення чисельності біологічних показників – риби, донних безхребет-
них, вищої водної рослинності, фітопланктону. 

У суббасейні нижнього Дунаю визначено 106 МПВ (71 на лінійних та 35 на полігоних водних 
об’єктах). На основі даних про наявні поперечні споруди в руслі, місця заборів води та коливання 
рівнів, а також з використанням  космічних знімків, топографічних та кадастрових карт половина 
визначених МПВ – 57 МПВ (55% всіх визначених МПВ), визначено як істотно змінені (ізМПВ) та 4 
МПВ (3.7% всіх визначених МПВ) визначено як штучні. З них:  

 32 МПВ віднесено до істотно змінених через модифікацію морфології річок (спрямлення 
русел),  

 19 МПВ – через порушення вільної течії річок (зарегульованість), 

 6 МПВ – через поєднання зарегульованості та спрямлення, 

 4 МПВ – штучні МПВ (рис. 7, табл. 23). 
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Таблиця 23. Гідроморфологічні зміни МПВ суббасейну нижнього Дунаю  

№ Гідроморфологічні зміни Навантаження 
Кількість 

ізМПВ 

% від 
загальної 

кількості МПВ 

1 
порушення неперервності потоку води 

та середовищ 
зарегульованість 
(акумуляція води) 

19 18 

2 морфологічні зміни спрямлення 32 30 

3 
порушення неперервності потоку води 

та середовищ 
+ морфологічні зміни 

зарегульованість 
(акумуляція води)  

+ спрямлення 
6 6 

4 штучні МПВ акумуляція води 4 4 

  
Рисунок 7 Розподіл ізМПВ за типами гідроморфологічних навантажень  

Всі ці МПВ треба розглядати як такі, де існує ризик недосягнення доброго екологічного потенціалу. 

Критерії оцінки недосягнення доброго екологічного потенціалу наступні:  

 порушення безперервності потоку води та середовищ (поперечні штучні споруди в руслі 
річки, порушення безперервності потоку води та руху наносів і міграції риб, інших 
гідробіонтів); 

 забір води (малі та середні річки – забір води більше витрати 75% забезпеченості; великі 
та дуже великі річки – забір води більше витрати 90% забезпеченості); 

 акумуляція води (ставки із підпором більше 1 км або декілька ставків з підпорами менше 
1 км, але їхня сумарна довжина більше 30% довжини МПВ, а також водосховища із 
об’ємом більше 1 млн. м3); 

 коливання рівні води нижче греблі (коливання рівнів води перевищують 0,5 м протягом 
доби протягом більшої частини року);   

 порушення природних морфологічних характеристик річок (гідроморфологічний клас 
нижче третього за результатами моніторингу, або спрямлення більше, ніж 70% довжини 
МПВ за відсутності даних моніторингу). 

На основі аналізу головних водно-екологічних проблем пов’язаних із гідроморфологічними 
навантаженнями в суббасейні, можна зробити висновок, що відновлення (ревіталізації) 
потребують 57 МПВ, визначені як кІЗМПВ. 

2.2. Підземні води 

2.2.1. Забруднення 

До основних техногенних факторів, які впливають на стан підземної гідросфери відносяться відбір 
підземних вод для водопостачання, використання поверхневих вод для цілей меліорації, 
використання в сільськогосподарському виробництві мінеральних добрив та отрутохімікатів, 
відведення та скидання промислових та комунальних стоків. За територіальною ознакою цей 
вплив умовно можна кваліфікувати як локальний (відведення комунальних та стічних вод 
промислових підприємств у геологічне середовище, утворення і функціонування звалищ 
побутових та промислових відходів та ін.) та регіональний (зрошувальна меліорація, видобуток 
підземних вод, використання агрохімікатів). При цьому ряд техногенних чинників, пов’язаних з 
додатковим водним навантаженням на геологічне середовище (зрошувальні води, різноманітні 



30 

 

стоки) може впливати одночасно і на рівневий і на хімічний режим підземних вод. Використання 
мінеральних добрив та отрутохімікатів як техногенний фактор відрізняється від інших тим, що 
практично не впливає на рівневий режим, але за певних умов може відзначати гідрохімічний 
режим. 

Масиви підземних вод у безнапірних горизонтах в межах суббасейну є умовно захищеними. В 
покрівлі підземних вод залягають суглинки та глини сумарною потужністю 20-40 м. Надходження 
забруднення до водоносних горизонтів можливо через дефектні експлуатаційні свердловини, а 
також на ділянках зрошення. В межах населених пунктів спостерігається точкове забруднення 
підземних вод сполуками азотної групи. Також у водоносних горизонтах фіксується присутність 
синтетичних поверхнево активних речовин, нафтопродуктів, пестицидів у концентраціях, які не 
перевищують гранично допустимих. На ділянках інтенсивної експлуатації вплив техногенезу 
позначається на рівневому режимі.  

Вплив техногенезу для масивів підземних вод у напірних водоносних горизонтах позначається 
переважно на рівневому режимі. Внаслідок довготривалої інтенсивної експлуатації утворилися 
депресійні воронки. Скорочення видобутку підземних вод, яке спостерігається протягом останніх 
років, сприяє відновленню рівнів підземних вод. 

Масиви підземних вод у напірних горизонтах залягають під товщею водотривких відкладів, що 
суттєво утруднює їхній зв'язок із поверхневими екосистемами і забезпечує відносно високий 
рівень захисту від поверхневого забруднення.  

В напірних водоносних горизонтах в експлуатаційних свердловинах також спостерігається 
точкове забруднення підземних вод сполуками азотної групи, відмічається наявність синтетичних 
поверхнево активних речовин, нафтопродуктів, пестицидів у концентраціях, які не перевищують 
гранично допустимих. 

Таблиця 24. Тиски на масиви підземних вод суббасейну нижнього Дунаю 

Код МПзВ МПзВ Використання 

Зв'язок  
із 

екосисте-
мами 

Техноген-
ний тиск 

Забруднюю-
чі речовини 

Природні хімічні 
елементи, вміст 

яких у воді 
перевищує 
нормовані 
значення 

 
 

МПзВ у 
верхньо-

сарматських 
відкладах 

Для централізо-
ваного та 

нецентралізо-
ваного 

водопостачання 

Відсутній 
Видобуван-
ня підзем-

них вод 

Точкове 
забруднення 
сполуками 

азоту 

На південній частині 
площі басейну 

підвищений природний 
вміст SO4, Cl, Na,  

сухого залишку, вміст 
сірководню 
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3 ЗОНИ (ТЕРИТОРІЇ), ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ  

ОХОРОНІ, ТА ЇХ КАРТУВАННЯ 

Інформація буде оновлена до кінця 2023 року.   

3.1. Об’єкти Смарагдової мережі 

Смарагдова мережа – це екологічна мережа, яка складається з спеціальних територій для 
збереження біологічного різноманіття, створених (визначених) відповідно до Конвенції про 
охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції). 
Її метою є забезпечення довгострокового виживання видів і біотопів, зазначених у Бернській 
Конвенції, які потребують спеціального захисту.  

30 листопада 2018 р. шість країн: Республіка Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Норвегія, 
Швейцарія та Україна офіційно затвердили переліки об’єктів Смарагдової мережі на своїх 
територіях. Повний перелік Смарагдової мережі України включає 271 територію2, а мережа 
займає близько 8% території України.  

В суббасейні нижнього Дунаю розташовано 4 об’єкти Смарагдової мережі, які охоплюють 
приблизно 17% (1 110 км2) від площі суббасейну.  

За категоріями (рис. 8) об'єкти Смарагдової мережі суббасейну поділяються на:  

 заказник – 2 

 біосферний заповідник – 1  

 заповідна територія – 1  

 
Рисунок 8 Розподіл об’єктів Смарагдової мережі за категоріями (%) 

Жоден із об’єктів не має розробленого плану управління та розвитку.  

3.2. Зони санітарної охорони 

Зони санітарної охорони включають в себе території розміщення водозаборів для питного 
водопостачання населення. Згідно постанови Кабінету Міністрів України про правовий режим зон 
санітарної охорони водних об'єктів від 18 грудня 1998 р. № 2024 ці зони відносяться до так званого 
першого поясу (суворого режиму) дотримання режиму використання. Постановою передбачений 
цілий ряд дозволених та заборонених дій в межах питних водозаборів. 

Держави-члени повинні виявити у кожному РБР: 

                                                      

2 UPDATED LIST OF OFFICIALLY ADOPTED EMERALD SITES (NOVEMBER 2018) Document prepared by the Directorate of 
Democratic Participation and Marc Roekaerts (EUREKO) https://rm.coe.int/updated-list-of-officially-adopted-emerald-sites-
november-2018-/16808f184d  

https://rm.coe.int/updated-list-of-officially-adopted-emerald-sites-november-2018-/16808f184d
https://rm.coe.int/updated-list-of-officially-adopted-emerald-sites-november-2018-/16808f184d
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- Усі масиви поверхневих / підземних вод, які використовують для забору води, призначеної 
для споживання людиною, що надають у середньому більше 10 м³ води на добу або 
забезпечують водоспоживання більш ніж 50 осіб та 

- Ті водні масиви, що призначені для майбутнього використання з цією ж метою.  

Державним обліком водокористування в Україні, що здійснюється через подання звітів про вико-
ристання води за формою № 2ТП-водгосп (річна), передбачена звітність лише тих водокористу-
вачів, що здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 5 м³ води 
на добу (діаграма на рисунку 9 побудована за даними 2020 року, коли звітування здійснювали 
лише водокористувачі, що здійснювали забір води в обсязі 20 м3 води на добу). 

В суббасейні нижнього Дунаю розташовано 92 водозабори, що здійснюють забір води об’ємом 
більше 20 м³ на добу. З них водозаборів підземних вод – 6, поверхневих – 86 (рис.9)  

 
Рисунок 9 Розподіл питних водозаборів за типами (%) 

Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється Державним агентством 
водних ресурсів України. 

3.3. Зони охорони цінних видів водних біоресурсів 

Зони, визначені для охорони економічно важливих водних видів чи зони охорони цінних видів 
водних біоресурсів (як це звучить в Україні) включають в себе ті, де проживають або вирощують 
такі водні ресурси що представляють значну економічну цінність. В якості прикладу можна 
навести ОЗ в межах прибережних вод на заході Франції, де вирощують велику кількість молюсків 
(устриці, мідії та інші), а прибуток від їхнього продажу складає вагомий внесок у економіку країни. 
В залежності від специфіки ОЗ програма їх моніторингу може включати додаткові показники або 
періодичність відбору проб. Разом з тим в ЄС є багато країн, які не визначають такі ОЗ. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1209 «Про затвердження 
такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування 
(збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів», список цінних видів біоресурсів 
налічує 54 види риб, 27 видів водних безхребетних та 2 види водоростей. Сюди входять як рідкісні 
види, так і поширені по всій території України.  

За даними Державної служби статистики України у 2018 році частка прибутку від добування 
водних біоресурсів у внутрішніх водах, у виключній (морській) економічній зоні та у відкритому 
морі становила лише 0,05% ВВП України. 

Таким чином приймаючи до уваги вищезазначене, а також відсутність відповідного 
законодавства, вважаємо за недоцільне включення цього типу ОЗ до першого циклу ПУРБ. 
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3.4. Масиви поверхневих/підземних вод, які 
використовуються для рекреаційних, лікувальних, 
курортних та оздоровчих цілей, а також води, 
призначені для купання 

Зони рекреації водних об’єктів – це земельні ділянки з прилеглим водним простором, призначені 
для організованого відпочинку населення на прибережних захисних смугах водних об’єктів. Місця 
масового відпочинку визначаються органами місцевого самоврядування відповідно до наданих 
їм повноважень щороку перед початком літнього купального сезону. Вздовж річок, навколо озер, 
водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, в межах яких виділяються 
земельні ділянки під прибережні захисні смуги. 

На території водоохоронних зон та у прибережних захисних смугах забороняється:  

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;  
- влаштування кладовищ, літніх таборів для худоби, гноєсховищ, скотомогильників, звалищ 

сміття, полів фільтрації, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, тощо;  
- скидання неочищених стічних вод;  
- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі 

баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;  
- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 

Вимоги до розміщення і організації зон рекреації водних об’єктів: 
- для організації зон рекреації водних об’єктів, їх власники або орендарі зобов’язані перед 

початком кожного купального сезону погодити експлуатацію пляжу з 
Держпродспоживслужбою. 

- зона рекреації повинна бути розміщена за межами санітарно-захисних зон промислових 
підприємств. Зону рекреації слід віддаляти на максимально можливу відстань (не менше 500 
м) від шлюзів, гідроелектростанцій, місць скидання стічних вод, стійбищ, водопою худоби та 
інших джерел забруднення. 

- пляжі не повинні розміщуватися у межах першої зони поясу санітарної охорони джерел 
господарчо-питного водопостачання. 

Екологічні цілі для зон рекреації:  

- якість води водоймищ і рік, що використовуються в зонах рекреації, повинна відповідати 
вимогам санітарного законодавства. 

- склад і властивості води в районі рекреаційного водокористування повинні відповідати 
вимогам за фізико-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками. 
Вимоги до моніторингу вод в зонах рекреації: 

- відбір проб води для відомчого контролю у водоймищах органам місцевого самоврядування 
необхідно проводити щорічно не менше 2 разів перед початком купального сезону (на 
відстані 1 км вверх по течії від зони купання на водотоках і на відстані 0,1 - 1,0 км у обидва 
боки від неї на водоймищах, а також у межах зони купання).  

- у період купального сезону такий відбір проб води проводиться не рідше двох разів на місяць 
не менше ніж у двох точках, вибраних відповідно до характеру, протяжності та інтенсивності 
використання зон купання. 

Згідно постанови КМУ від 06.03.2002 № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового 
відпочинку населення на водних об’єктах» місцеві органи виконавчої влади та територіальні ор-
гани рибоохорони щороку перед початком літнього купального сезону зобов'язані визначити на 
картах-схемах земельні ділянки та водний простір, придатні для організації пляжів, пунктів про-
кату плавзасобів, водних атракціонів, а також місця для занять водними видами спорту та місця 
любительського і спортивного рибальства у зимовий період.  

Затверджені копії карт-схем подаються аварійно-рятувальним службам, які обслуговують водні 
об'єкти у своїй зоні відповідальності, та регіональним координаційним аварійно-рятувальним 
центрам Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах МНС (наразі 
Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС).  

Відомості про місця масового відпочинку подаються щороку до 1 квітня органами місцевого 
самоврядування, а відомості про місця любительського і спортивного рибальства 10 лютого і 30 
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жовтня територіальними органами рибоохорони до регіональних координаційних аварійно-
рятувальних центрів ДСНС. 

В суббасейні нижнього Дунаю за даними Міністерства охорони здоров’я (за 2018 рік) немає 
офіційно визначених місць рекреації та відпочинку населення. 

3.5. Зони, вразливі до (накопичення) нітратів 

Зони, чутливі до забруднення поживними речовинами – це ті масиви вод, які визначені відповідно 
до Директиви 91/271/EEC про очистку міських стічних вод.  

Зони, вразливі до (накопичення) нітратів – це території, які визначені як такі, що знаходяться під 
ризиком внаслідок забруднення нітратами сільськогосподарського походження (відповідно до 
Нітратної Директиви).  

Національна методика визначення зон, чутливих до впливу нітратних сполук у відповідності до 
положень Нітратної директиви ЄС заснована на статистичному підході і складається з трьох 
окремих методик виділення зон, чутливих до дії нітратних сполук у поверхневих водах, підземних 
водах та визначення евтрофікації.  

Згідно з Постановою КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» впровадження цієї директиви було передано 
від Мінприроди до МінАПК. Проте, Постановою КМУ від 2 вересня 2019 р. № 829 «Деякі питання 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» було затверджено реорганізувати Мі-
ністерство аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства. Наразі створена спільна робоча група між Міндовкілля 
та Мінекономіки. Зазначена вище Методика затверджена наказом №244 Міністерства захисту до-
вкілля та природних ресурсів України від 15 квітня 2021 року. 

3.6. Уразливі та менш уразливі зони, визначені відповідно до 
критеріїв, що затверджуються Міндовкілля 
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4 КАРТУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ, 
РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ, ЩО 
ВИКОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 
(ЕКОЛОГІЧНИЙ І ХІМІЧНИЙ), ПІДЗЕМНИХ 
ВОД (ХІМІЧНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ), ЗОН 
(ТЕРИТОРІЙ), ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОХОРОНІ 

Інформація буде оновлена до кінця 2023 року.   

4.1. Поверхневі води 

Державний моніторинг поверхневих вод є складовою частиною державної системи моніторингу 
довкілля і здійснюється в системі Державного агентства водних ресурсів України згідно з ст. 16 
Водного кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про за-
твердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» та від 30.03.1998 № 391 «Про за-
твердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», наказом Міндовкілля від 
05.01.2022 № 1 «Про затвердження Програми державного моніторингу вод», а також наказом 
Державного агентства водних ресурсів України від 12.01.2022 № 5 «Про впровадження Порядку 
здійснення державного моніторингу вод». 

У 2022 року державний моніторинг поверхневих вод у суббасейні нижнього Дунаю здійснювався 
БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю за новою програмою державного моніторингу вод. 

Державний моніторинг поверхневих вод складається з діагностичного, операційного та дослідни-
цького моніторингу, що здійснюється за біологічними, фізико-хімічними, хімічними та гідроморфо-
логічними показниками з метою встановлення екологічного стану МПВ. 

Діагностичний моніторинг здійснюється для доповнення та підтвердження результатів 
визначення основних антропогенних впливів на кількісний та якісний стан вод, оцінки змін, 
викликаних антропогенними чинниками, та (у подальшому) розроблення програми державного 
моніторингу вод. Здійснення діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод є одним із 
найважливіших етапів розробки ПУРБ, метою якого є досягнення «доброго» екологічного стану 
МПВ. 

Операційний моніторинг здійснюється для МПВ та МПзВ, у яких існує ризик недосягнення 
екологічних цілей, а також МПВ та МПзВ, забір води з яких для задоволення питних і побутових 
потреб населення в середньому протягом року становить більше ніж 100 куб. метрів на добу. 

Дослідницький моніторинг здійснюється для МПВ з метою: встановлення причин відхилення від 
екологічних цілей; з’ясування масштабу та наслідків аварійного забруднення вод; встановлення 
причин наявності ризику недосягнення екологічних цілей, виявленого в процесі здійснення діаг-
ностичного моніторингу. 

Здійснення діагностичного моніторингу МПВ є одним з найважливіших етапів розробки ПУРБ. 
Впровадження європейських стандартів з управління водними ресурсами шляхом реалізації 
ПУРБ має на меті досягнення «доброго» екологічного стану МПВ. 

4.1.1. Система моніторингу  

З 2022 року державний (діагностичний та операційний) моніторинг МПВ у суббасейні здійснюється 
на 15 МПВ (що становить 14% від загальної кількості МПВ на підконтрольній території) у 21 пункті 
моніторингу, з них: 

 поверхневі води, що використовуються для питних потреб  - 3 пункти (р. Дунай (м. Кілія 
та м. Вилкове), водосховище Ялпуг (м. Болград); 

 транскордонні – 4 пункти (р. Дунай (м. Рені та м. Вилкове), р. Великий Ялпуг, р.Киргиж-
Китай. 
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У 2022 році державний моніторинг МПВ у суббасейні здійснювався на 11 водних об’єктах у 21 
пункті:  

- р. Дунай (Кілійський  рукав) 94 км, м. Ізмаїл; 
- р. Дунай (Кілійський  рукав) 89,9 км; 
- р. Дунай (Кислицький  рукав); 
- р. Дунай (Кілійський  рукав), 32 км р. Дунай; 13 км нижче м. Кілія); 
- р. Дунай (48 км, м. Кілія, питний в/з); 
- р. Дунай  (20  км,  м. Вилкове, питний в/з); 
- р. Дунай  (Соломонів рукав), с. Ліски; 
- р. Дунай  (163 км, м. Рені); 
- водосховище Катлабух (с. Суворове); 
- водосховище Катлабух (с. Кислиця); 
- водосховище Саф’яни (с. Саф’яни); 
- водосховище Китай (с. Червоний Яр); 
- водосховище Кугурлуй (с. Нова Некрасівка); 
- водосховище Ялпуг-Кугурлуй (питний в/з м. Болград); 
- водосховище Ялпуг (с. Коса); 
- водосховище Кагул (с. Нагірне); 
- р. Карасулак (с. Криничне); 
- р. Великий Ялпуг (с. Табаки); 
- р. Нерушай (с. Нерушай); 
- р. Киргиж-Китай (с. М. Ярославець); 
- р. Ташбунар (в районі мосту автошляху Татарбунари – Ізмаїл). 

Лабораторія моніторингу вод Південного регіону. 

Ведення державного моніторингу поверхневих вод в зоні діяльності БУВР річок Причорномор’я 
та нижнього Дунаю здійснює лабораторія моніторингу вод Південного регіону. 

Фізико-хімічні дослідження виконуються лабораторією моніторингу вод Південного регіону (питні 
та транскордонні пункти моніторингу) та Дунайською гідрометеорологічною обсерваторією.  

У 2022 році лабораторією моніторингу вод Південного регіону по програмі державного монітори-
нгу вод здійснюється відбір та екстракція проб вод для проведення досліджень на вміст специфі-
чних та пріоритетних (токсичних, здатних до накопичення, стійких) забруднюючих речовин (61 по-
казник), які виконуються лабораторію моніторингу вод Західного регіону (м. Івано-Франківськ).  

Дані досліджень лабораторії моніторингу вод Південного регіону за Програмою державного моні-
торингу вод у суббасейні нижнього Дунаю доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресу-
рсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України». 

4.1.2. Гідроморфологічна оцінка / стан 

За даними гідроморфологічного моніторингу, який здійснюється басейновим управлінням водних 
ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, Українським гідрометеорологічним центром та 
територіальними представництвами центрів гідрометеорології у Одеській області (Дунайська 
ГМО), у більшості випадків погіршення гідроморфологічного стану МПВ відбувається за рахунок 
морфологічних змін на заплаві. 

Відповідно до гідроморфологічної оцінки по зонам «Русло», «Берег/прибережна зона», «За-
плава», найбільших змін зазнає заплава, в меншій мірі страждають берег та прибережна зона, і 
ще менше – русло. 

4.1.3. Оцінка хімічного стану 

У 2022 році державний моніторинг вод у суббасейні здійснювавня у 21 пункті моніторингу на 15 
МПВ (діагностичний та операційний моніторинг), з них:  

- питні пункти моніторингу – 3; 
- транскордонні пункти моніторингу – 4. 

Вимірювання здійснювались по 87 показниках:  

- 12 фізико-хімічних (у питних та транскордонних пунктах);  
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- 50 забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод (пріо-
ритетні речовини);  

- 11 басейнових специфічних,  
- 14 додаткових (для питних та транскордонних пунктів моніторингу). 

За результатами здійснення діагностичного моніторингу у 2021 році у водних об’єктах суббасейну  
з 49 було виявлено 36 забруднюючих речовини з числа пріоритетних забруднюючих речовин для 
визначення хімічного стану МПВ, а вміст 13 речовини у всіх пробах був нижчим за межу чутливості 
(менше LOQ).  

Вміст 28 виявлених пріоритетних забруднюючих речовин не перевищував встановлені середньо-
річні допустимі концентрації (згідно з екологічними нормативи якості). 

Вміст 8 пріоритетних забруднюючих речовин перевищував середньорічну максильнодопустиму 
концентрацію, а саме по показниках: 

- бензо(а)пірен (поліароматичний вуглеводень) у всіх пунктах моніторингу; 
- циперметрин (пестицид)  у 18 пунктах моніторингу; 
- кадмій (важкий метал) у 12 пунктах моніторингу; 
- гептахлор-епоксид (пестицид) у 5 пунктах моніторингу; 
- флуорантен (поліароматичний вуглеводень) у 5 пунктах моніторингу; 
- свинець (важкий метал) у 1 пункті (водосховище Катлабух); 
- дикофол (пестицид) у 1 пункті (р. Киргиж-Китай); 
- цибутрин (пестицид) у 1 пункті (р. Дунай, м. Рені). 

У всіх пунктах моніторингу виявлені показники (пріоритетні забруднюючі речовини), які 
перевищують  середньорічні максимально допустимі концентрації  (р. Киргиж-Китай – 6 
показників, водосховища Катлабух і Китай – по 5 показників, в  інших пунктах моніторингу від 2 до 
4 показників). 

У 2021 році у водних об’єктах суббасейну виявлено 11 специфічних забруднюючих речовин. 

 У всіх пунктах моніторингу виявлені важкі метали (мідь, цинк, хром) і пестицид (триклозан); 
фармакологічний препарат (карбамазепін) виявлений лише у 2 пунктах, пестицид (карбарил) - 
лише 3 пунктах моніторингу.  

Лабораторія моніторингу вод Південного регіону здійснювала моніторинг за фізико-хімічними по-
казниками у 6 пунктах: р. Дунай (м. Рені, кордон з Румунією), р. Дунай (м. Вилкове, кордон з Ру-
мунією, питний водозабір),  р. Дунай (м. Кілія, питний водозабір), водосховище Ялпуг (м. Болград, 
питний водозабір), р. Великий Ялпуг (с. Табаки, кордон з Республікою Молдова),  р. Киргиж-Китай 
(с. Малий Ярославець, кордон з Республікою Молдова). У інших 13 пунктах моніторинг викону-
вали територіальні органи Державної служба надзвичайних ситуацій (Дунайська гідрометеороло-
гічна обсерваторія).  

У лабораторії моніторингу вод Південного регіону визначались наступні показники: рН, темпера-
тура, завислі речовини, розчинений кисень, біохімічне споживання кисню (БСК5), хімічне спожи-
вання кисню (ХСК), загальна мінералізація, основні катіони (СОз, НСОз, SO4, Cl), основні аніони 
(К, Na, Ca, Mg), загальний азот, амоній (NH4), нітрити (NO2), нітрати (NO3), загальний фосфор, 
фосфати (РО4), синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР), нафтопродукти, залізо (Fe), за-
пах, кольоровість, жорсткість. 

У р. Дунай показники мінералізації у всіх пунктах у всіх пробах не перевищують ГДК. Вода у річці 
прісна і придатна для зрошення без обмежень. Концентрація сполук азоту і фосфору, а також 
СПАР, нафтопродуктів і заліза нижча за ГДК. Показники режиму кисню (вміст розчиненого кисню 
і БСК) – без перевищень. У серпні у р. Дунай (м. Кілія) зафіксовано перевищення ГДК значення 
ХСК.  

У літній період року відбувається зменшення водності водних об’єктів суббасейну, річки міліють 
та можуть взагалі пересохнути. Так,  у літній період 2022 року річки Ташбунар, Карасулак,  Киргиж-
Китай знаходились у пересохлому стані. 

Концентрація розчиненого кисню не опускалася нижче ГДК, а показник БСК5 у більшості пробах 
води був в межах норми. І лише значення ХСК у більшості пробах було вищим за норму. Також 
біогенні та інші речовини протягом року в більшості проб були в межах норми. Лише вміст нітратів 
(у січні), СПАР (у грудні) у річці Киргиж-Китай та вміст заліза у деяких пробах у р. Великий Ялпуг 
були вищими за норму.  
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Вода в водосховищі Ялпуг-Кугурлуй слабосолена,  мінералізація складає 0,9-1,2 г/дм3 . Показники 
режиму кисню у більшості проб були знаходились в межах норми, крім ХСК. Концентрація сполук 
азоту і фосфору та інших речовин була  нижча за ГДК.  

У водосховищі Кагул (с. Нагірне) мінералізація води 0,7-0,9 г/л; виявлено перевищення ГДК по 
показнику ХСК.  

У водосховищах Катлабух та Китай відмічаються досить високі показники мінералізації води (2-
2,7 та 4,2-7,4 г/л відповідно), виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій по БСК5, 
ХСК.  

Малі та середні річки суббасейну мають природний підвищений вміст солей (зокрема катіонів і 
аніонів), тому вважати їх забруднення цими компонентами, незважаючи на перевищення ГДК, 
некоректно. 

В цілому, за результатами діагностичного моніторингу в 2021 році МПВ суббасейну відносяться 
до 2 класу хімічного стану «недосягнення доброго». 

4.1.4. Оцінка екологічного стану 

4.1.5. Оцінка екологічного потенціалу 

4.2.  Підземні води 

4.2.1. Система моніторингу 

4.2.2. Оцінка хімічного стану / оцінка ризику 

4.2.3. Оцінка за об’ємами / запасами підземних вод 
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5 ПЕРЕЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ДЛЯ 
ПОВЕРХНЕВИХ ВОД, ПІДЗЕМНИХ ВОД І ЗОН 
(ТЕРИТОРІЙ), ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОХОРОНІ, 
ТА СТРОКИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ (У РАЗІ 
ПОТРЕБИ ОБҐРУНТУВАННЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ МЕНШ ЖОРСТКИХ ЦІЛЕЙ 
ТА/АБО ПЕРЕНЕСЕННЯ СТРОКІВ ЇХ 
ДОСЯГНЕННЯ). 

Інформація буде оновлена до кінця 2023 року.   

Екологічні цілі для поверхневих, підземних вод та зон (територій), які підлягають охороні встано-
влюються окремо. 

Поверхневі води: 

 Запобігання погіршенню стану всіх масивів; 

 Досягнення/підтримання доброго екологічного та хімічного стану всіх МПВ природних кате-
горій (річки, озера, перехідні та прибережні води); 

 Досягнення/підтримання доброго екологічного потенціалу та хімічного стану істотно зміне-
них та штучних МПВ; 

 Поступове зменшення «до нуля» забруднення небезпечними речовинами. 

Підземні води: 

 Запобігання погіршенню стану всіх масивів; 

 Досягнення/підтримання доброго кількісного та якісного стану всіх МПзВ; 

 Запобігання та обмеження забруднення підземних вод. 

Зони (території), які підлягають охороні: 

Досягнення стандартів та цілей, як того вимагає чинне законодавство для:  

 об’єктів Смарагдової мережі; 

 зон санітарної охорони; 

 зон охорони цінних видів водних біоресурсів; 

 масивів поверхневих/підземних вод, які використовуються для рекреаційних, лікувальних, 
курортних та оздоровчих цілей, а також води, призначені для купання; 

 зон, вразливі до (накопичення) нітратів; 

 уразливих та менш уразливих зон, визначених відповідно до Закону України «Про питну 
воду, питне водопостачання та водовідведення». 

МПВ та МПзВ визначаються за Методикою визначення масивів поверхневих та підземних вод 
(Наказ Мінекології № 4 від 14.01.2019). Оцінка стану або потенціалу МПВ здійснюється за Мето-
дикою віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів ма-
сиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих 
вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхне-
вих вод (Наказ Мінекології № 5 від 14.01.2019). 

У випадках коли до конкретного масиву вод висувається декілька цілей треба застосовувати най-
суворіші, при цьому всі інші цілі також мають бути досягнуті. 

У деяких випадках терміни досягнення екологічних цілей або самі цілі можуть бути змінені, як 
виняток. 
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Допускається відтермінування дати досягнення цілі на період не довше, ніж на 12 років від кінця 
впровадження першого циклу ПУРБ (тобто до кінця 2042 року). 

Виняток, що поширюється на якійсь конкретний МПВ або МПзВ не повинен створювати ризик не-
досягнення екологічних цілей масиву або масивів, що розташовані поруч. 

До винятків відносяться: 

 Досягнення менш жорстких цілей або відтермінування дати її досягнення з причин тех-
нічного характеру (наприклад, відсутність технічного рішення, технічна недоцільність або не-
здійсненність), диспропорційно високої вартості або існуючого природного стану масиву вод, 
що не дозволяє вчасно досягнути його покращення. Наявність або відсутність диспропорцій-
ності визначається за результатами економічної оцінки витрат і переваг; 

 Тимчасове погіршення стану (цілей) в результаті непередбачуваного форс-мажору 
природного походження (наприклад, екстремальний паводок, посуха) або антропогенного 
(аварія); 

 Нові фізичні модифікації водного об'єкту в результаті реалізації нових інфраструктур-
них проектів, що спрямовані на економічний розвиток (наприклад, автомобільна або заліз-
нична дорога, ГЕС). Тобто допускаються гідроморфологічні зміни МПВ (аж до віднесення 
його до категорії «істотно змінений»), але не дозволяється будь яке забруднення вод від 
точкових або дифузних джерел. Нові фізичні модифікації водного об'єкту допускаються тоді 
коли переваги для суспільсва є вищими ніж екологічні, і не існує іншого варіанту аби уникнути 
ці модифікації з технічних та/або фінасових причин. 

Всі винятки мають бути ретельно обґрунтовані та виписані в ПУРБ у вигляді тексту в розділі 5 та 
таблиць в окремому додатку. Мають бути чітко зазначені причина відтермінування або встанов-
лення менш жорстких цілей (одна або декілька з трьох), а також терміни відтермінування (перший 
або другий цикл оновлення ПУРБ). 

Для транскордонних річкових басейнів (насамперед тих які є спільними з країнами ЄС) застосу-
вання винятків по відношенню до того чи іншого масиву вод має бути зкоординовано та узгод-
жено. 

5.1. Екологічні цілі для поверхневих вод 

ПУРБ націлений на досягнення / підтримання усіма виділеними МПВ «доброго» екологічного 
стану. Для поверхневих вод він визначається «добрим» екологічними станом та «добрим» хіміч-
ним станом. Для істотно змінених та штучних МПВ головною екологічною ціллю є досягнення «до-
брого» екологічного потенціалу. 

У суббасейні нижнього Дунаю визначено 45 МПВ у природному стані, тобто ті, що відносяться до 
категорій «Річки», «Озера», «Прибережні води» та «Перехідні води»; 57 кандидати до істотно змі-
нених МПВ та 4 штучних МПВ. 

Для тих МПВ, які на основі проведеного аналізу антропогенних впливів мають «добрий» екологі-
чний стан, основною екологічною ціллю є збереження та запобігання погіршення стану у майбут-
ньому. У тих МПВ, де після першого року моніторингу буде встановлено «відмінний» екологічний 
стан, мають бути забезпечені заходи щодо їхньої охорони. 

Екосистеми МПВ, які знаходиться під можливим ризиком недосягнення «доброго» екологічного 
стану, мають незначне антропогенне навантаження або наявних даних було недостатньо для 
його точного встановлення. В результаті реалізації комплексу заходів, спрямованих на покра-
щення поточного стану, досягнення основної екологічної цілі можна чекати вже у кінці першого 
циклу планування, тобто у 2030 р. 

Найбільший антропогенний влив відзначено МПВ, які мають ризик недосягнення «доброго» еко-
логічного стану. Для зазначених МПВ необхідно задіяти оперативний моніторинг та підтвердити 
екологічний стан з використанням біологічних показників. Відповідно до визначених навантажень 
та їхніх чинників розробити та реалізувати практичні заходи, які будуть сприяти відтворенню стану 
масивів поверхневих вод задля досягнення ними встановленої цілі та забезпечення стійкого во-
докористування 
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Досягнення основної екологічної цілі для таких МПВ має бути забезпечено протягом 1-3 циклів 
планування. Час досягнення екологічної цілі залежить від характеру антропогенного наванта-
ження та фінансових потреб на заходи, направлених на її досягнення. 

Важливою складовою екологічних цілей є поступове зменшення забруднення пріоритетними ре-
човинами до рівня нижчого за екологічний стандарт якості та суворий контроль за їхнім вмістом у 
стічних водах, що відводяться у поверхневі водні об’єкти. Необхідно зазначити, що наявна база 
даних, на підставі якої виконано аналіз антропогенного навантаження, містила значні прогалини 
щодо вмісту пріоритетних речовин. У процесі реалізації першого плану управління однією із важ-
ливих екологічних цілей має бути повна характеристика забруднення вод групою небезпечних і 
особливо пріоритетних речовин. У зв’язку із вказаним час досягнення «доброго» хімічного стану 
передбачити, наразі, неможливо. 

У суббасейні нижнього Дунаю знаходиться 57 кандидатів в істотно змінені МПВ та 4 штучних МПВ, 
екологічною ціллю яких є досягнення «доброго» екологічного потенціалу. На сьогодні параметри 
такого потенціалу ще не встановлені і це висуває на перший план завдання з визначення його 
конкретних параметрів. 

5.2. Екологічні цілі для підземних вод 

Екологічні цілі пропонуються для кожного МПзВ, як щодо кількості, так і якості підземних вод. ВРД 
потребує досягнення її основних цілей – до,брого стану підземних вод. Додаткові конкретні цілі в 
Україні також залежать від поточного стану підземних вод та враховують використання підземних 
вод та їх потенційний вплив на поверхневі екосистеми. 

Необхідно визначити, що є добрим кількісним та добрим хімічним станом (відповідно до націона-
льного законодавства та вимог ВРД), щоб мати можливість визначити ризик недосягнення доб-
рого стану у часі. 

Хімічний стан безнапірних МПзВ 

В умовах практично повної відсутності даних моніторингу підземних вод єдиною екологічною 
ціллю для незахищених безнапірних груп МПзВ може бути лише стабільність якісних показників 
(відсутність їхнього погіршення).  

Кількісний стан безнапірних МПзВ 

Екологічна ціль - уникнути виснаження підземних вод. Виснаження підземних вод - це необоротне 
зменшення ємнісних ресурсів підземних вод, пов'язане з перевищенням видобування підземних 
вод над їхнім поповненням.  

Хімічний стан напірних МПзВ 

Оскільки підземні води всіх напірних МПВ використовуються для централізованого питного 
водопостачання населення, за критерії доброго хімічного стану було обрано відповідність 
показників хімічного стану підземних вод Державним санітарним нормам та правилам "Гігієнічні 
вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10).  

Цей документ є обов'язковим для органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність 
яких пов'язана з проектуванням, побудовою та експлуатацією систем питного водопостачання, 
виробництвом та обігом питної води, нагляд та контроль над подачею питної води населенню та 
громадянам.  

ДСанПіН 2.2.4-171-10 встановлює стандарти питної води, у тому числі для водопровідної води, 
води з місць розливу та бюветів, а також для води з колодязів та джерел за показниками 
санітарнохімічної та епідемічної безпеки питної води.  

Винятком є показники, перевищення яких у підземних водах обумовлені природними чинниками.  

Кількісний стан напірних МПзВ 

Кількісний стан напірних МПзВ оцінюють, порівнюючи обсяги водовідбору із цих МПзВ на 
водозаборах з обсягами прогнозних ресурсів підземних вод (ПРПВ). 

Екологічна ціль - стабільність кількісного стану, відсутність явищ виснаження підземних вод. На 
водозаборах підземних вод обсяг водовідбору не повинен перевищувати розрахункових 
експлуатаційних запасів (у межах родовищ підземних вод).  
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5.3. Екологічні цілі для зон (територій), які підлягають 
охороні 

ВРД ЄС зазначає зони, які потребують спеціального захисту відповідно до інших Директив ЄС і 
води, які використовуються для забору питної води як території (зони), які підлягають охороні 
(ОЗ). Для цих ОЗ розроблені власні цілі і стандарти. У ст. 4 ВРД ЄС зазначається, що держави-
члени мають досягнути стандарти і цілі, встановлені для кожної ОЗ протягом 6 років, якщо інакше 
не зазначено у законодавстві ЄС, відповідно до якого ці ОЗ були встановлені. Деякі зони слід 
охороняти відповідно до декількох Директив або  вони можуть мати додаткові (для поверхневих 
чи підземних вод) цілі. У цих випадках всі  цілі та стандарти слід досягнути.  

Багато ОЗ є також масивами вод і для них встановлюються додаткові цілі, крім досягнення  від-
повідного стан масиву. Важливо відмітити, що цілі досягнення відповідного стану масиву вод не 
завжди відповідатимуть цілям ОЗ, навіть у тому випадку, коли параметр є таким самим (напри-
клад, фосфати). Цьому може бути ряд причин, наприклад, розмір і масштаб масиву вод може бути 
більшим, ніж води, ідентифіковані як ОЗ або застосування відповідного екологічного стандарту 
або умови визначається іншим законодавчим актом, ніж ВРД ЄС – і тому часто досягнення цілей 
для ОЗ і відповідного масиву вод може не співпадати.  

Там, де кордони масиву вод співпадають з кордонами ОЗ, застосовуються більш жорсткі станда-
рти – важливо, щоб вимоги однієї Директиви не пом’якшували  умови іншої.  

Зони, визначені для охорони біотопів чи видів  

Метою для ОЗ Natura 2000, визначених відповідно до Оселищної Директиви є:  

Захищати і за потреби покращувати стан водного середовища до рівня необхідного для досяг-
нення цілей збереження, які були встановлені для захисту чи покращення стану різних типів при-
родних оселищ і видів європейського значення для забезпечення того, що дана ОЗ сприяє підт-
римці чи відновленню цих оселищ і видів.  

Метою для ОЗ Natura 2000, визначених відповідно до Пташиної Директиви є:  

Захищати і за потреби покращувати стан водного середовища до рівня, необхідного для досяг-
нення цілей збереження, які були встановлені для захисту чи покращення стану цієї території для 
забезпечення того, що дана ОЗ сприяє збереженню (виживанню та розмноженню в ареалі їх про-
живання) видів птахів, зазначених у Додатку I Пташиної Директиви.  

Там, де ОЗ Natura 2000 є частиною МПВ або  де МПВ знаходиться в межах Natura 2000 ОЗ, на 
додаток до цілей ВРД ЄС застосовуються вимога з підтримання доброго стану, збереження або  
відновлення цієї ОЗ  цього стану. Деякі МПВ, які співпадають з ОЗ Natura 2000, були визначені як 
штучні чи істотно змінені; у цьому випадку до цілі досягнення доброго екологічного потенціалу 
додається ціль забезпечення сприятливого стану збереження. На це може бути ряд причин, на-
приклад, розмір і масштаб масиву вод, визначеного відповідно до ВРД ЄС, може бути більшим, 
ніж об’єкту , визначеного як ОЗ; або певний екологічний стандарт або умови, прописані в ВРД ЄС, 
відрізняється від прописаної в Оселищній та Пташиній Директивах. 

Так буває, що МПВ досяг доброго стану, але не досяг цілі ОЗ Natura 2000 щодо підтримки чи 
відновлення сприятливого стану збереження. І навпаки, можна досягнути цілі забезпечення спри-
ятливого стану збереження (наприклад, для лососевих), але не досягнути доброго стану для від-
повідного МПВ (наприклад, для риби, оскільки ВРД вимагає захисту та відновлення популяцій і 
інших видів риб).  

Ціль відновлення чи забезпечення сприятливого стану збереження для ОЗ Natura 2000 зазнача-
ється в Оселищній та Пташиній Директивах ЄС, але немає конкретного терміну  його досягнення. 
У ВРД ЄС 2015 рік був зазначений як крайній термін  для ОЗ Natura 2000. Якщо ОЗ є також МПВ 
чи є частиною МПВ, крайній термін  відновлення сприятливого стану збереження може бути по-
довжено, якщо виконані умови, зазначені у ст. 4.4 ВРД ЄС. Якщо ОЗ не є МПВ (наприклад, болота 
чи трясовини), крайній термін відновлення сприятливого стану збереження не можна відтерміну-
вати.  

Смарагдова мережа є додатковою до мережі Natura 2000, але ця мережа охоплює  країни – не 
члени ЄС. В Україні затверджено перелік об’єктів Смарагдової мережі, для яких можна встано-
вити такі ж цілі, як то описано вище для NATURA 2000. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Забори питної води 

Цілями для ОЗ – заборів питної води є наступні:  

Забезпечення того, що при застосуванні режиму очистки води, отримана питні вода відповідала 
вимогам Директиви про питну воду (Директиви 98/83/EC від 3 листопада 1998 року про якість 
води, призначеної для споживання людиною та пропозиції до цієї Директиви Європейського Пар-
ламенту і Ради щодо якості води, призначеної для споживання людиною (оновлений варіант) та  

Забезпечення необхідного захисту на цих територіях з метою попередження погіршення якості 
води з метою зменшення рівня очистки, потрібної для виробництва питної води.  

Термін  впровадження Директиви про питну воду, зазначений в Угоді про асоціацію Україна-ЄС 
становить 5 років з часу її підписання (до листопада 2019 р) в частині : 

 Прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів); 

 Встановлення стандартів якості для води, призначеної для споживання людиною (ст. 4 та 
5); 

 Створення системи моніторингу (ст. 6 та 7); 

 Створення механізмів надання інформації споживачам (ст. 13). 

Досягнення першої цілі можна забезпечити шляхом виконання вимог Питної Директиви ЄС для 
гарантування безпечності води, призначеної для споживання людиною. Директива вимагає, щоб 
у питній воді були відсутні будь-які мікроорганізми, паразити чи речовини, які можуть потенційно 
нашкодити здоров’ю людини. Вона встановлює стандарти для найпоширеніших, потенційно шкі-
дливих організмів та речовин, які можуть бути присутніми у питній воді. Директива вимагає від 
держав-членів ЄС проводити моніторинг та регулярно визначати мікробіологічні, хімічні параме-
три та індикатори.  

Мікробіологічні параметри Escherichia coli (E. coli) та ентерококи не можуть бути присутніми в про-
бах води. На деякі хімічні параметри (такі як миш’як, нікель, свинець та пестициди) встановлені 
обмеження через їх негативний вплив на людське здоров’я. Якщо зафіксовано перевищення гра-
ничних значень по цим параметрам, держави-члени ЄС мають негайно прийняти заходи. Біль-
шість індикаторних параметрів (таких як хлориди, натрій, смак, запах та мутність) нє несуть прямої 
загрози людському здоров’ю, але вони мають відношення до якості води.  

Існуючі  гранично допустимі значення , встановлені для цих параметрів (у Додатку I до Директиви), 
базуються на керівних принципах Світової організації здоров’я.  

В Україні у 2010 році набув чинності ДСанПіН 2.2.4 –171 –10 „Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною”, розроблені з метою поетапного впровадження європей-
ських вимог щодо питної води. 

На сьогодні з метою імплементації Директиви 98/83/ЄС розроблено нову редакцію ДСанПіН 2.2.4-
171-10. При розробці нової редакції ДСанПіН використано рекомендації Керівництва ВООЗ щодо 
необхідності врахування в національному нормативному документі культурних, економічних, со-
ціальних та місцевих особливостей країни, а також положення Директиви 98/83/ЄС, що зводяться 
до наступного:  

 заходи по виконанню Директиви ні при яких обставинах неповинні призвести до зниження 
існуючої якості питної води;  

 у національних нормативних документах кількість показників у порівнянні з переліком Ди-
рективи може збільшуватися, а нормативи можуть бути жорсткішими там, де це необхідно 
для попередження захворюваності населення. 

Крім цього в Україні існує ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. 
Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання. Цей стандарт поширю-
ється на джерела централізованого питного водопостачання та встановлює гігієнічні, екологічні 
та технологічні вимоги до вибирання нових і оцінювання наявних джерел централізованого водо-
постачання. Стандарт може бути використаний усіма суб’єктами господарювання у сфері питного 
водопостачання та органами, які здійснюють державний нагляд. Але за експертною думкою оцінка 
узагальненого класу якості вод за методикою цього ДСТУ не відображає дійсний стан вод через 
неодноразове осереднення індексів. 

Досягнення другої цілі можна забезпечити шляхом впровадження дій, спрямованих на попере-
дження погіршення якості води на водозаборах, які використовуються для питної води. В деяких 
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випадках ефект від впровадження заходів з попередження чи зменшення погіршення якості води 
займає багато часу. Якщо виконані всі необхідні вимоги, то друга ціль вважається досягнутою.  

Слід зазначити, що Директива Ради 75/440/EEC від 16 червня 1975 р. щодо якості поверхневих 
вод, призначених для забору питної води, в державах-членах ЄС втратила чинність.  

В Україні підприємства питного водопостачання та інші підприємства, що потребують викорис-
тання води питної якості, які здійснюють забір підземної та/або поверхневої води та/або обробку 
питної води, проводять відповідну діяльність за розробленою компетентними органами техноло-
гічною інструкцією, яка вміщує: 

 дані щодо продуктивності підприємства; 

 опис джерела питного водопостачання та технологічних процесів постачання та обробки 
питної води; 

 межі коливання показників якості вихідної води; 

 програму моніторингу якості питної води, де повинно бути відображено: перелік показни-
ків, що потребують контролю, порядок його здійснення (пункти та періодичність відбору 
проб води для лабораторних досліджень) тощо. 

Економічно важливі види  

Цілі для економічно важливих видів є різними для вод, які є середовищем для прісноводних видів 
риб і для вод, які є середовищем для молюсків.  

Цілями  для вод для прісноводних видів риб, як зазначено у Директиві 2006/44/EC Європейського 
Парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. щодо якості прісної води, яка потребує захисту чи 
покращення задля підтримки життя риб є:  

 захист  або покращення  якості проточної чи стоячої прісної води для того, щоб там могли 
жити риби, які належать до:  

 рідкісних видів, забезпечуючи таким чином природне різноманіття;  

 видів, присутність яких вважається корисною для цілей водного господарства компетент-
ними органами держав-членів ЄС.  

Ця Директива не увійшла до Угоди про асоціацію Україна-ЄС.  

Цю мету можна досягнути шляхом досягнення визначених стандартів та слідування керівним 
принципам Директиви.  

На даний момент в країні не існує чинних нормативів якості води в водоймах рибогосподарського 
призначення. Радянський «Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций и ори-
ентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйствен-
ных водоемов» 1990 р. втратив свою чинність. 

Ціллю для вод для молюсків, визначених згідно з Директивою 2006/113/EC щодо екологічної 
якості вод для молюсків є:  

 забезпечення  захисту і, при потребі, покращення якості  вод для молюсків з метою спри-
яння життю та росту молюсків (двостулкових та гастоподів) і таким чином сприяти кращій 
якості продуктів з молюсків, які  споживає людина.  

Досягнення цієї цілі можна забезпечити шляхом виконання імперативних стандартів та виконуючи 
керівні принципи Директиви.  

Ця Директива визначає показників , які слід визначати  в водах для молюсків, граничні значення, 
референційні методи аналізу та мінімальну частоту відбору проб та заходи. До показників  відно-
сяться в себе pH, температуру, колір, зважені речовини , солоність, розчинений кисень та також 
інші речовини , метали, органогалогенні речовини).  

На базі цих критеріїв держави-члени ЄС розробляють граничні значення, яким мають відповідати 
води, визначені для молюсків. Ці значення можуть бути більш жорсткими, ніж ті, що встановлені 
цією Директивою. Для металів чи органогалогенних речовин, ці значення мають відповідати  но-
рмам, які встановлені Директивою 2006/11/EC щодо скидів певних речовин у водне середовище 
(і з 2013 р. включеної в ВРД ЄС).  

Наразі в Україні не існує нормативно-правових актів, які б регламентували вимоги до якості вод, 
які є середовищем молюсків. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006L0011
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Зони рекреації (зони для купання) 

Ціллю для рекреаційних зон (зон для купання), встановлених згідно  Директиви 2006/7/EC Євро-
пейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. щодо управління якістю вод для купання і 
яка заміщає Директиву 76/160/EEC є: 

 збереження , захисті покращення  якості довкілля та захист здоров’я людини.  

Цю ціль можна досягнути шляхом досягнення «достатніх» стандартів якості Директиви і впрова-
дження реалістичних і пропорційних дій, які вважаються достатніми з метою збільшення кількості 
зон для купання, класифікованих як у «відмінному» чи «доброму» стані.  

Ця Директива не увійшла до Угоди про асоціацію Україна-ЄС.  

В Україні до останнього часу застосовувалися Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів 
1980 р. по органолептичним, хімічним та бактеріологічним показникам, зокрема: 

 відсутність на поверхні води плаваючих плівок, плям мінеральних масел і накопичень ін-
ших домішок; 

 сторонні запахи і присмаки води не повинні перевищувати двох балів;  

 нормуються у воді також концентрація водневих іонів, розчинений кисень, біохімічне спо-
живання кисню, токсичні хімічні речовини і бактеріальне забруднення 

 межа забруднення води кишковими паличками в зоні пляжу - 5000 мікробних клітин в од-
ному кубічному дециметрі. 

Зони, чутливі до забруднення поживними речовинами та зони, вразливі до (накопичення) 
нітратів  

Головною метою Нітратної Директиви є: 

 зменшення забруднення води, спричинене чи викликане потраплянням нітратів з сільсь-
когосподарських угідь; і  

 попередження такого забруднення у подальшому.  

Ця мета досягається шляхом визначення зон, вразливих до нітратів та впровадження відповідних 
програм заходів для них. Ці зони включають в себе всі води, до яких потрапляє забруднені стоки 
з земельних угідь, як це визначено Директивою. Розроблено Кодекс добрих сільськогосподарсь-
ких практик, в якому надаються поради фермерам, як знизити потрапляння нітратів у довкілля.  

Графік впровадження Нітратної Директиви, зазначеної в Угоді про асоціацію Україна-ЄС, стано-
вить 3 роки з часу її підписання (2017 р.) для наступних дій: 

 Прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів); 

 Визначення зон, вразливих до накопичення нітратів 

 та 4 роки з часу її підписання (2018 р.) для наступних дій: 

 Запровадження планів дій для зон, вразливих до накопичення нітратів (ст. 5); 

 Запровадження програм моніторингу (ст. 6). 

Є затримки у сфері впровадження цієї Директиви в Україні. Прогрес, зроблений у цій сфері, опи-
сано у розділі. 2.5. 

Загальною метою Директиви про очистку міських стічних вод є: 

Захист довкілля від негативного впливу скидів міських стічних вод і стічних вод від деяких секторів 
промисловості.  

Чутлива зона відповідно до цієї Директиви – це масив вод, визначений як такий, на який впливає 
евтрофікація або  куди потрапляють стоки поверхневих вод з підвищеною концентрацією нітратів. 
Визначення уразливих зон має спонукати впровадити заходи з метою зменшення чи попере-
дження подальшого забруднення поживними речовинами. Загальну мету для уразливих терито-
рій можна досягнути шляхом забезпечення дотримання вимог до скидів, зазначених у Директиві, 
з відповідних міських водоканалів.   

Графік впровадження Директиви про очистку міських стічних вод, зазначений в Угоді про Асоціа-
цію Україна-ЄС, є наступним:  

 Прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів) 
(протягом 3 років з часу вступу Угоди в дію (2017 р.)); 
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 Оцінка стану водовідведення та очистки міських стічних вод (протягом 5 років (2019 рік)); 

 Визначення чутливих зон та агломерацій (ст. 5 та Додаток II) (протягом 6 років (2020 рік)); 

 Підготовка технічної та інвестиційної програм з імплементації вимог до очистки міських 
стічних вод (ст. 17) (протягом 8 років (2022)). 

Відповідно до Директиви в Україні (наказ Мінприроди № 6 від 14.01.2019) були розроблені поря-
док визначення популяційного еквіваленту населеного пункту та критерії визначення уразливих 
та менш уразливих зон. Ці критерії застосовуються для встановлення необхідності додаткового 
очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об'єкти та вжиття інших заходів із запобігання 
евтрофікації та забрудненню водних об'єктів. 

 

 
 



47 

 

6 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

ВОДОКОРИСТУВАННЯ  

Остаточний проект першої частини економічного аналізу. Розділ має бути завершений 

за результатами Програми заходів до 2024 року.  

6.1. Економічний розвиток території басейну 

Економічний розвиток території суббасейну нижнього Дунаю обумовлений його географічним, клі-
матичним, економічним та соціально-демографічним становищем. Суббасейн нижнього Дунаю 
розташовується на території Ізмаїльського та Болградського районів Одеської області. 

Географічно суббасейн нижнього Дунаю є цілісним, складається з басейну річки Дунай у межах 
України, перехідних вод та прибережних вод (акваторія Чорного моря між береговою лінією та 
лінією у територіальному морі на відстані однієї морської милі від вихідної лінії, що використову-
ється для визначення ширини територіального моря). Загальна чисельність населення субба-
сейну, станом на 2019 рік, складає 313 116 осіб, що становить 1% від загальної кількості насе-
лення України. 

Таблиця 25. Частка площі та населення областей в межах суббасейну3, %   

Області 
Частка площі області в 

межах басейну 
Частка населення області в 

межах басейну 

Одеська 21 14 

Аналіз існуючої ситуації в соціально-економічному становищі регіону свідчить про наявність пев-
них тенденцій: 

- аналіз демографічної ситуації свідчить про від’ємний міграційний процес наявного насе-
лення; 

- загальний обсяг промислового виробництва зменшився на 25,5%, найбільше падіння від-
булося в виробництві: добувній і переробній промисловості; 

- сільське господарство - одна з провідних галузей, що відіграє важливу роль у формуванні 
темпів економічного зростання і за попередніми даними демонструє такі тенденції - темп 
росту валової продукції становив 80,23%, в т. ч.: рослинництва – 88,0%, (пшениці 
(88,4%), кукурудзи (81,8%), ріпаку (108,6%), плодів та ягід (98,7%), ячменю (91,2%), овочів 
(94,1%) і соняшнику (80,5%), сої (78,8%) спостерігається незначне зниження обсягів виро-
бництва у порівнянні з минулим роком; та тваринництва – 74,45% за рахунок зменшення 
виробництва м'яса, молока, яєць і вовни у порівнянні з минулим роком. 

В транспортно-дорожньому комплексі спостерігається скорочення обсягів вантажообороту (на 
1,3%) та перевезення пасажирів (на 0,7%) в порівнянні з аналогічними показниками минулого 
року. Зовнішня торгівля: у 2019 році обсяги зменшилися на 10%. 

Аналіз ВРП суббасейну нижнього Дунаю.  

У 2019 році ВРП суббасейну становив 25 958,26 млн. грн. Динаміка цього показника протягом 
усього досліджуваного періоду 2015-2019 рр. демонструє тенденцію до зростання, так само, зро-
стає і його частка у ВВП України. Темпи приросту ВРП суббасейну по відношенню до поперед-
нього року найвищі у 2016-2017 рр. (19%-24%), тоді як у 2019 році приріст ВРП суббасейну знизи-
вся до 13% річних. Частка ВРП басейну у загальному ВВП країни у 2019 році становить 65%. 

Таблиця 26. Динаміка ВРП суббасейну, 2015-2019 рр. 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

ВРП у фактичних цінах, млн грн 13350,91 15985,67 19873,08 22942,37 25958,26 

                                                      

3 розраховано на основі даних Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

Частка ВРП суббасейну нижнього 
Дунаю у загальному ВВП України, % 

0,67 0,67 0,67 0,64 0,65 

Темпи приросту ВРП суббасейну 
нижнього Дунаю, % до поперед-

нього року 
100 119 124 115 113 

Динаміка показника ВРП суббасейну відображає зростання обсягів ВРП з 13 млн грн до 25 млн 
грн у 2019 році. 

Показник ВРП на душу населення в межах суббасейну становить 82,9 тис. грн, що менше ніж 
загалом по всій Україні (станом на 2019 рік ВРП на душу населення становить 94,7 тис. грн).  

Аналіз ВДВ суббасейну нижнього Дунаю.  

Станом на 2019 рік ВДВ суббасейну становила 32 804,12 млн грн, а у загальному обсязі ВДВ 
України має частку 0,96%. 

Таблиця 27. ВДВ в розрізі галузей економіки, 2015-2019 рр. 

Галузі економіки 2015 2016 2017 2018 2019 

Сільське, лісове та рибне господарство, 
млн грн 

2043,38 2647,97 2868,99 3184,75 2746,16 

частка сільського, лісового та рибного 
господарства суббасейну у загальній 
ВДВ України, % 

0,85 0,95 0,94 0,88 0,77 

Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів, млн грн 

2,29 4,58 7,26 6,88 12,03 

частка добувної промисловості і 
розроблення кар'єрів суббасейну у 
загальному ВДВ України, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Переробна промисловість, млн грн 1861,34 2255,99 2563,54 2850,84 3163,35 

частка переробної промисловості 
суббасейну у загальній ВДВ України,% 

0,79 0,77 0,71 0,69 0,74 

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря, млн  грн 

389,69 406,50 442,41 525,12 532,77 

частка постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 
суббасейну у загальній ВДВ України, % 

0,73 0,55 0,51 0,47 0,43 

Водопостачання, каналізація, 
поводження з відходами, млн грн 

95,13 85,96 101,24 129,51 163,52 

частка водопостачання, каналізації, 
поводження з відходами суббасейну  
загальній ВДВ України, % 

1,20 1,01 1,02 1,14 1,13 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність, млн 
грн 

3278,92 4013,60 4942,17 5328,42 6359,18 

частка транспорту, складського 
господарства, поштової та кур'єрської 
діяльності суббасейну у загальній ВДВ 
України,% 

2,43 2,56 2,58 2,34 2,40 

У загальній структурі ВДВ України серед водозалежних видів економічної діяльності суббасейну 
у 2019 році найбільший відсоток припадає на транспорт, складське господарство, поштову та 
кур’єрську діяльність – 2,40% та на водопостачання, каналізацію, поводження з відходами – 
1,13%, сільське, лісове та рибне господарство складає 0,7%, постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – 0,4%, добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 0,01% 
переробна промисловість – 0,74%.  

Загальний обсяг ВДВ водозалежних видів економічної діяльності суббасейну у загальному обсязі 
ВДВ басейну протягом 2014-2019 рр. коливається в межах 39-46%, (у 2019 році – 127 млн грн, що 
дорівнює 39,5%). 
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6.2. Характеристика сучасного водокористування 

Характеристика сучасного водокористування суббасейну виконана на основі даних державного 
водного кадастру за розділом «Водокористування» за 2019 рік. 

Таблиця 28. Динаміка зміни кількості водокористувачів та обсягу забору води 

Роки 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість 
водокористувачів, шт. 

246 244 ↓ 239 ↓ 234 ↓ 225 ↓ 

Забір води, млн. м3 546,6 777,7 ↑ 464,0 ↓ 571,4 ↑ 627,5 ↑ 

Скид у поверхневі водні 
об’єкти, млн.м3 

51,73 47,4 ↓ 52,15 ↑ 57,67 ↑ 57,46 ↓ 

Скид забруднюючих 
стічних вод, млн. м3 

15,17 15,06 ↓ 18,78 ↑ 2,09 ↓ 32,73 ↑ 

↓ зниження показника відносно попереднього року 

↑ зростання показника відносно попереднього року 

Звіти про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) у суббасейні у 2019 році надали 225 
водокористувачів (з них: 25 звітів з нульовим забором води).  

Загальні показники забору, використання води і скиду стічних вод суббасейну в межах 
Татарбунарського, Ізмаїльського, Кілійського, Болградського, Арцизького, Тарутинського і 
Ренійського районів Одеського регіону в розрізі секторів економіки згідно форми 2ТП-водгосп 
(річна) зведені в таблицю 29. 

Таблиця 29. Характеристика водокористування у суббасейні в 2019 р., млн.м3 

Галузь 
Забір 
води 

Використання 
води 

Скиди зворотних 
(стічних) вод у 

поверхневі водні 
об’єкти 

Скиди 
забруднених 
стічних вод 

Комунальне господарство 7,289 5,623 0,138 0,138 

Промисловість 0,532 0,619 2,536 0,031 

Сільське господарство,  
в т.ч зрошення 

659, 04 126,72 32,644 32,556 

Транспорт 0,022 0,102 0,001 0 

Разом: 672,5 137,2 57,46 32,73 

Скид забруднених стічних вод в поверхневі водні об’єкти в басейні р. Дунай здійснюють 
водокористувачі: 

Водокористувач 
код 

ЄДРПОУ 

Об’єм 
скиду,  
млн. м3 

Ступінь очистки вод 

Промисловість: 

ПРАТ «УДП Кілійський суднобудівельно-
судноремонтний завод» 

33113076 0,031 забруднені без очистки 

Комунальне господарство: 

КП «Світло» 32319458 0,138 
забруднені недостатньо-

очищені (КДВ) 

Сільське господарство (зрошення): 

ТОВ «Дебют-2005» 33757219 11,93 забруднені без очистки 

СВК «Маяк» 30704515 15,01 
забруднені без очистки 

(КДВ) 
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Водокористувач 
код 

ЄДРПОУ 

Об’єм 
скиду,  
млн. м3 

Ступінь очистки вод 

ТОВ СП «Дунай-Агро» 
 

30819680 3,388 
забруднені без очистки 

(КДВ) 

СВК «Дружба» 03769497 2,228 
забруднені без очистки 

(КДВ) 

Таблиця 30.  Характеристика водокористування у суббасейні нижнього Дунаю у розрізі 
галузей економіки 

Найменування секторів економіки 

Обсяг 
забору 

води, млн. 
м3 

Обсяг 
використаної 
води, млн.м3 

Частка від 
загального 

забору води в 
межах 

суббасейну, % 

Промисловість 0,532 0,619 0,08 

в тому числі енергетика 
чорна металургія 
харчова промисловість 
вугільна промисловість 
лісова деревообробна 
автобуд. і метобр. 
хімічна та нафтохімічна  
хімічна промисловість 
паливна промисловість 
нафтопереробна промисловість 
газова промисловість 

- 
- 

0,020 
- 

0,480 
- 

0,031 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

0,065 
- 

0,481 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Житлово-комунальне 
господарство 

7,289 5,623 1,08 

Сільське господарство 659,037 126,72 98 

в тому числі рибне господарство 
зрошення 
с/г підприємства  

1,482 
656,3 
1,255 

0,292 
124,9 
1,528 

 

Транспорт 0,022 0,102 0,003 

Лісове господарство - - - 

Інші 5,62 4,136 0,83 

Всього по суббасейну 672,5 137,2 100 

Таблиця 31. Скиди зворотних вод у водні об’єкти в розрізі категорій вод, що скидаються 

Найменування 
секторів економіки 

Об’єм 
скинутої 

води, 
млн.м3 

в тому числі Частка від 
загального 

скиду в 
межах  

суббасейну, 
% 

забрудненої 
нормативно 
чистої без 
очистки 

нормативно 
очищеної 

на 
спорудах 

Промисловість 2,536 0,031 0,005 2,499 4,41 

в тому числі 
енергетика 
чорна металургія 
харчова 
промисловість 
вугільна 
промисловість 
деревообробна  

- 
- 

0,001 
- 

2,503 
0,031 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

0,031 
- 
- 

- 
- 

0,001 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2,499 
- 
- 
- 
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машинобуд. і метобр. 
хімічна та 
нафтохімічна  
хімічна промисловість 
паливна 
промисловість 
нафтопереробна 
промисловість 
газова промисловість 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Житлово- 
комунальне 
господарство 

0,138 0,138 - - 0,24 

Сільське 
господарство 

32,644 32,556 0,088  0,15 

в тому числі рибне 
господарство 
зрошення 
с/г підприємства  

0,088 
32,556 

- 

- 
32,556 

- 

0,088 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

 

Транспорт 0,001 - - 0,001 0,002 

Лісове 
господарство 

- - - - - 

Інші 21,141 0,005 22,137 - 95,19 

Всього по 
суббасейну 

57,46 32,73 22,23 2,5 100 

Детальна характеристика водокористування суббасейну у розрізі секторів економіки 
представлена на рисунку 10. 

 
Рисунок 10 Характеристика водокористування суббасейну нижнього Дунаю4 у 2019 р., млн.м3 

В підсумку, по суббасейну нижнього Дунаю забрано води всього – 672,5 млн м3, з них: 
поверхневих – 666,3 млн м3 (99,1%), підземних – 6,229 млн м3 (0,9%); обсяг використаної свіжої 

                                                      

4 Відомості державного водного кадастру за розділом «Водокористування», 2019 рік, Державне агентство водних 
ресурсів України 
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води всього складає 137,2 млн м3, в тому числі на: питні і санітарно-гігієнічні потреби – 6,103 млн 
м3 (4,5%); виробничі – 1,115 млн м3 (0,8%); зрошення – 127,9 млн м3 (93,2%); інші – 2,125 млн м3 
(1,6%): 

Найбільш вагомим водокористувачем по суббасейну нижнього Дунаю є: 

 сільське господарство, зокрема зрошення (експлуатація іригаційних систем): 126,7 млн 
м3 (більше 90 % від загального обсягу використаної свіжої води); 

далі по мірі спаду обсягів водокористування ідуть наступні галузі народного господарства: 

 житлово-комунальне господарство: 5,623 млн м3 (4,1%); 

 промисловість: 0,619 млн м3 (0,45%), в якій найбільша питома вага по обсягу 
водокористування належить галузі деревообробки: 0,481 млн м3 (0,35%). 

По суббасейну загальний обсяг водовідведення становить – 58,16 млн м3, в т.ч. всього скинуто в 
поверхневі водні об’єкти зворотних стічних вод – 57,46 млн м3 (98,79%), з них:  забруднених – 
32,73 млн м3 (56,96%); нормативно чистих без очистки – 22,23 млн.м3 (38,69%); нормативно 
очищених на очисних спорудах – 2,5 млн м3 (97,6%); скинуто транзитної води – 507,3 млн м3 
(28,3% від обсягу загального водовідведення); оборотне, повторне та послідовне використання 
склало 3,104 млн м3 (0,17% від обсягу загального водовідведення). 

По суббасейну забір води для потреб економіки здебільшого здійснюється з поверхневих джерел, 
що використовуються для потреб промислового, сільського господарства, житлово-комунального 
водопостачання. Умовою подальшого соціально-економічного розвитку є забезпечення водоко-
ристувачів водою в достатній кількості та належної якості. 

Прогнозні ресурси підземних вод по суббасейну в Одеській області складають 88,67 млн м3/рік, а 
рівень затверджених ресурсів підземних вод становить 92,72 млн м3/рік.  

Оцінка соціально-економічного значення води для секторів економіки здійснювалось на основі 
європейської методології оцінки цінності води. Застосовано ранжування секторів економіки за ра-
нжування секторів економіки за 5-ма показниками, які адаптовані до рекомендацій методології, а 
саме: 

 обсяг створюваної галуззю економіки ВДВ - економічний індикатор ваги сектору в економіці 
регіону; 

 обсяг забраної води галуззю; 

 водоємність галузі в порівнянні з іншими галузями; 

 залежність галузі від якості  води; 

 забруднення зворотними водами галузі водних об’єктів. 

Таблиця 32. Водокористування та водоємність ВДВ галузей економіки суббасейну  

Галузь економіки 
Забір води, 

млн м3 
ВДВ, млн грн 

Водоємність ВДВ, 
м3 /1000 грн 

Промисловість 1,063 3175,38 0,33 

Житлово-комунальне гос-
подарство 

7,289 163,52 44,57 

Сільське господарство 659,037 2746,16 239,44 

Транспорт 0,022 6359,18 0,034 

Водозалежні сектори економіки оцінено за кожним індикатором та визначено його соціально-еко-
номічну вагу – низьку, помірну чи високу. 

Таблиця 33. Соціально-економічна вага основних водокористувачів 

Сектори  
економіки 

Обсяги 
створення 

ВДВ 

Обсяги 
забору 

води га-
луззю 

Водоєм-
ність галузі 

Залежність 
від якості 

води 

Забрудне-
ність стічних 

зворотних 
вод 

Електроенергетика низька низька низька низька низька 

Промисловість помірна помірна низька низька помірна 

Машинобудування 
і металообробка 

помірна помірна низька низька помірна 
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Сектори  
економіки 

Обсяги 
створення 

ВДВ 

Обсяги 
забору 

води га-
луззю 

Водоєм-
ність галузі 

Залежність 
від якості 

води 

Забрудне-
ність стічних 

зворотних 
вод 

Деревообробка помірна помірна низька низька помірна 

Харчова промисло-
вість 

помірна низька низька висока помірна 

Житлово-комуна-
льне господарство 

помірна висока помірна помірна висока 

Сільське господар-
ство 

помірна помірна висока висока низька 

Рибне господарс-
тво 

помірна помірна висока помірна помірна 

Експлуатація ірига-
ційних систем ( в 
т.ч. зрошення) 

помірна висока висока висока висока 

Транспорт висока низька низька низька помірна 

За результатами оцінки секторі економіки згруповано на 5 груп відповідно до їх залежності від 
водних ресурсів та соціально - економічної ваги.  

До 1 групи «Повна залежність» віднесено водокористувачів, які мають високу залежність за 4-
ми показниками – від якості води, високу водоємність, здійснюють значні тиски на водні ресурси 
та продукують малі обсяги ВДВ – зрошення (експлуатація іригаційних систем). 

До 2 групи «Множинна залежність» – мають високу залежність, принаймні, за двома показни-
ками – сільське господарство, житлово-комунальне господарство. 

До 3 групи «Специфічна залежність» – мають високу за одним показником – харчова промис-
ловість, рибне господарство, транспорт. 

До 4 групи «Помірна залежність» – мають помірну залежність мінімально за 2 показниками – 
промисловість, машинобудування і металообробка, деревообробка. 

До 5 групи «Залежність без використання вод» – сектори економіки, які використовують воду 
без забору з природних водних об’єктів, генерують низькі обсяги ВДВ та є незначними забрудню-
вачами. 

  
Рисунок 11 Соціально-економічне значення секторів економіки 

6.2.1. Комунальне водокористування 

Одним із головних завдань водного господарства є забезпечення комунального водоспоживання. 
До нього належать потреби води для населення, підприємств побутового і комунального 
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господарства, сфери обслуговування населення, а також промислових підприємств у населених 
пунктах, що підключені до місцевих водопроводів. Обсяг комунального водоспоживання залежить 
від кількості жителів, ступеня впорядкованості населених пунктів та кліматичних умов. 

За даними звітів про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) за 2019 рік водокористу-
вачами комунального господарства в суббасейні забрано із природних водних об’єктів 7,289 млн 
м3 води, у т.ч.: із поверхневих об’єктів – 1,731 млн м3, із підземних об’єктів – 5,559 млн м3. Вико-
ристано води всього – 5,623 млн м3, в т.ч.: на господарсько-питні потреби населення – 5,347 млн 
м3, на виробничі потреби – 0,275 млн м3. 

Загальне водовідведення становить 0,637 млн м3. 

Скид зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти в суббасейні становить 0,138 млн м3, 
втрати води при транспортуванні на власні потреби в комунальному господарстві складають 
1,655 млн м3 (10,5% від загальних втрат). 

Основні водокористувачі комунального сектору: 

 КП «Болградводоканал» м. Болград (код ЄДРПОУ 37548545) – 0,141 млн м3  забрано з при-
родних водних об’єктів ; 

 КП «Вилковський міськводопровід» м. Вилкове (код ЄДРПОУ 41819049) –        0,084 млн м3 

забраної води; 

 КП «Ізмаїльське ВУВКГ» м. Ізмаїл(код ЄДРПОУ 03350137) –1,862 млн м3 забраної води; 

 КП «Світло» м. Кілія (код ЄДРПОУ 32319458) –0,173млн м3 забраної води. 

Темпи фізичного зносу потужностей водопровідно-каналізаційного господарства випереджають 
динаміку їх оновлення і розвитку, що напряму знаходиться в залежності від можливостей держави 
та місцевих бюджетів по фінансуванню зазначених заходів. Головними проблемами житлово-
комунального господарства є зношеність водопровідно-каналізаційної мережі, неефективна 
робота очисних споруд, що призводить до подачі споживачам води не відповідної якості і скид у 
водні об’єкти забруднених вод. Сучасне збільшення кількісних показників санітарних норм по 
питній воді викликає потребу у переобладнанні існуючих водоочисних станцій із впровадженням 
новітніх технологій очищення води та будівництві нових. 

6.2.2. Промислове водокористування (в розрізі основних 
водокористувачів) 

Промисловість території суббасейну представлена підприємствами різних форм власності: дере-
вообробна, харчова, машинобудівна і металообробки. На території суббасейну промислові 
підприємства здійснюють забір води з поверхневих джерел. 

За даними звітів про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) за 2019 рік промисловістю 
в суббасейні забрано із природних водних об’єктів 0,532 млн м3 води, у т.ч.: із поверхневих – 0,491 
млн м3, із підземних – 0,041 млн м3. Обсяги забору води харчовою промисловістю – 0,020 млн м3, 
деревообробною – 0,480 млн м3. Використано води промисловістю всього – 0,619 млн м3, в т.ч.: 
на господарсько-питні потреби – 0,076 млн м3, на виробничі потреби – 0,543 млн м3. 

Загальне водовідведення становить 2,548 млн м3. 

Скид зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти склав 2,536 млн м3, в т.ч.: - забруднених 
– 0,031 млн м3, нормативно чистих без очистки – 0,005 млн м3, нормативно-очищених на очисних 
спорудах – 2,499 млн м3. 

Втрати води при транспортуванні на власні потреби в промисловості відсутні. 

Найбільшим водокористувачем промисловості є ПАТ «Целюлозно-картонний комбінат». 

6.2.3. Водокористування у сільському господарстві 

Сільське господарство є одним із найбільших водоспоживачів у суббасейні. Безповоротне 
водоспоживання у сільському господарстві становить 65-72% усього безповоротного 
водоспоживання в Україні.  

Основними напрямками використання води в сільському господарстві є зрошення, обводнення, 
сільськогосподарське водопостачання та рибне господарство.  Водокористування у сільському 
господарстві є дуже важливим і значущим напрямком в його соціально-економічному розвитку. 
На відміну від промисловості, де можлива інколи заміна води в технологічному процесі, в 
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сільському господарстві її нічим замінити не можна, до того ж полив сільськогосподарських 
культур дає змогу отримати хороші результати. 

За даними державного обліку водокористування за 2019 рік суб’єктами сільського господарства в 
суббасейні забрано із природних водних об’єктів 659,037 млн м3 води, у т.ч.: із поверхневих –
658,902 млн м3, із підземних – 0,142 млн м3. Використано води всього – 126,72 млн м3, в т.ч.: на 
господарсько-питні потреби – 0,279 млн м3, на сільськогосподарське водопостачання – 1,275 млн 
м3,на  рибне господарство – 0,292 млн м3, на зрошення –124,851 млн м3, на виробничі потреби – 
0,238 млн м3. 

Загальне водовідведення становить 0,136 млн м3. 

Основні водокористувачі сільського господарства: 

 ТОВ «Камоліно-Холдінг» (код ЄДРПОУ 37905021) –11,206 млн.м3 забраної води; 

 ТОВ «Дебют-2005» (код ЄДРПОУ 33757219) –23,395 млн.м3  забраної води; 

 СВК «Маяк» (код ЄДРПОУ 30704515) – 30,166 млн.м3  забраної води; 

 ТОВ СП «Дунай-Агро» (код ЄДРПОУ 30819680) – 6,842 млн.м3  забраної води; 

 ТОВ «Рис Бесарабії» (код ЄДРПОУ 36837333) – 23,239 млн.м3  забраної води; 

Сільське господарство - одна з провідних галузей, що відіграє важливу роль у формуванні темпів 
економічного зростання і за попередніми даними демонструє такі тенденції - темп росту валової 
продукції становив 80,23%, в т.ч.: 

I. рослинництва – 88,0%, в тому числі: пшениці (88,4%), кукурудзи (81,8%), ріпаку (108,6%), плодів 
та ягід (98,7%), ячменю (91,2%), овочів (94,1%) і соняшнику (80,5%), сої (78,8%) спостерігається 
незначне зниження обсягів виробництва у порівнянні з минулим роком. 

II. тваринництва – 74,45% за рахунок зменшення виробництва м'яса, молока, яєць і вовни у порі-
внянні з минулим роком. 

Втрати води при транспортуванні відсутні. 

6.2.4. Водокористування на транспорті 

Водокористувачами даного сектору економіки в суббасейні забрано із природних водних об’єктів 
0,022 млн м3 води, у т.ч. із підземних – 0,022 млн м3. Обсяги використання води транспортом в 
суббасейні становлять 0,102 млн м3, в т.ч.: на господарсько-питні потреби – 0,062 млн м3, на ви-
робничі потреби – 0,039 млн м3. 

Загальне водовідведення становить 0,002 млн м3. 

Скид зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти в суббасейні складає 0,001 млн м3, в т.ч. 
нормативно очищених на очисних спорудах 0,001 млн м3. 

Втрати води при транспортуванні відсутні. 

6.2.5. Інші види водокористування 

Інші види водокористування здійснюють забір води в обсязі, що становить менше 0,83 %      від зага-
льного обсягу забору води в річковому басейні. 

Це галузі – торгівля та громадське харчування, матеріально технічне забезпечення, будівництво, 
зв'язок, охорона здоров’я та фізична культура, народна освіта. 

6.3. Прогноз потреб у воді основних галузей економіки 

Прогноз потребу воді основних галузей економіки здійснюється на період дії Плану управління 
річковим басейном (до 2030 року) за трьома сценаріями – реалістичний, оптимістичний та 
песимістичний.  

Базою для розрахунку прогнозу є економічні показники ВВП/ВРП за минулі роки та їх прогнозні 
значення. Крок оптимістичного та песимістичного сценаріїв розраховано шляхом визначення 
середньорічних відхилень за попередні роки від прогнозованих значень. 

Відхилення прогнозних обсягів забору за песимістичного сценарію коливається в межах 1,2-3,5% 
від реалістичного сценарію. Оптимістичний сценарій показує максимальне збільшення 
прогнозованого попиту на водні ресурси за реалістичним сценарієм на 0,1-1,8%. 
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З 2015 економічний профіль суббасейну мав змінний характер. Обсяги забору води збільшились 
у 2016 році (777,7 млн.м3), а з 2017 року обсяги забору води зменшувались та з 2018 року 
розпочалось зростання обсягу забору води. 

Серед основних факторів, що впливають на водокористування в суббасейні, можна виділити: 

 поширення короновірусної інфекції СОVID-19 та вжиття обмежувальних заходів; 

 економічний розвиток – сектори-драйвери: сільське господарство; 

 природний: зміни клімату → зростання зрошення (в суббасейні здійснюється забір води на 
експлуатацією іригаційних систем (в тому числі зрошення) в переважній більшості). 

Прогнозування показнику забору води на короткостроковий період – на 2021 рік, здійснено на 
основі прогнозу Європейського банку реконструкції та розвитку щодо ВВП України на 2021 рік,  
який показує його збільшення на 3,5%. 

На середньостроковий період – 2021-2023 рр. прогноз розраховано на основі Прогнозу 
економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки Міністерства економіки, торгівлі 
та сільського господарства України, яким передбачається зростання ВВП на рівні 4,2% у 2021 
році, 3,8% у 2022 році та 4,7% у 2023 році.  

 
Рисунок 12 Прогноз забору води в суббасейні нижнього Дунаю до 2030 року 

Довгостроковий період прогнозу – 2024-2030 рр. було розраховано на основі даних  USDA, World 
Bank, IMF, IHS, Oxford Economic Forecasting де прогнозовано зростання ВВП України на 3,2% 
щорічно. 

Мінекономіки прогнозувалось у 2021 році зниження темпів забору води та спаду економічних 
показників внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.  

Найбільше зниження очікувалось у секторі сільського господарства, що є основними 
водокористувачами в річковому суббасейні нижнього Дунаю. Практично сталі величини забору 
спостерігаються у секторах промисловості та транспорту. 

2021-2025 – очікується зростання з незначними коливаннями показників забору воду у межах  5%. 

2025-2030 – тренд інтенсивного росту забору води внаслідок прогнозованого росту економіки 
щорічно на 3,1%. 

Зниження водокористування очікувалось у 2020 році внаслідок пандемії COVID-19.  

З 2021 року прослідковується стабільний тренд поступового зростання обсягів забору води. 

У 2020 році по суббасейну було забрано води  всього – 550,898 млн.м3,  з них поверхневих – 
549,095 млн.м3, підземних – 1,803 млн.м3. По зрівнянню з 2019, коли було забрано води  всього –
672,5 млн.м3,  з них поверхневих – 666,3 млн.м3, підземних – 6,229 млн.м3 
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Прогнозні ресурси підземних вод по суббасейну області складають 88,67 млн. м3/рік, а рівень 
затверджених  ресурсів підземних вод становить 92,72 млн. м3/рік. 

Прогноз забору води в суббасейні до 2030 року у розрізі секторів економіки виконано на підставі 
аналізу рядів даних водокористування та їх моделювання в ретроспективі на основі прогнозних 
значень.  

 

Рисунок 13 Прогноз забору води в суббасейні нижнього Дунаю до 2030 року у розрізі галузей економіки 

В межах суббасейну сільське господарство (експлуатація іригаційних систем) розвинуто 
найбільше, крім того, цим сектором економіки забираються найбільші обсяги води, що і впливає 
на загальний прогноз обсягів забору води в суббасейні.  

Житлово-комунальне господарство є вагомим водокористувачем в суббасейні, яке більш активно 
відреагувало на кризу пов’язану із з поширенням пандемії СOVID-19. Так обсяги забору води цією 
галуззю у 2020 році за прогнозами знизились на 2%. Відновлення цього показника за прогнозами 
очікується з 2025 року, що відображається на загальному обсязі забору води по суббасейну. В 
подальшому періоді очікуються коливання цього показника в межах 2-5%. 

В секторі промисловості суббасейна, за прогнозом не передбачається значних змін у обсягах 
забору води протягом всього періоду, що прогнозується 2021-2030 рр. Ця тенденція 
простежується і у ретроспективному періоді 2015-2019 рр.  

Значного росту забору води водокористувачами транспортного сектору не прогнозується. 

6.4. Інструменти економічного контролю 

6.4.1. Окупність використання водних ресурсів 

Концепція «безоплатності» природних ресурсів, яка панувала до початку 80-х років, супровод-
жувалась їх нераціональним використанням, що в підсумку призвело до їх забруднення і де-
фіциту. Постійний розвиток економіки України вимагає залучення все більшої кількості природних 
ресурсів, зокрема води, отже, постає потреба в застосуванні економічної оцінки зазначеного ре-
сурсу. 

Збереження і раціональне використання води в першу чергу передбачає вдосконалення системи 
оплати за її використання.  

Забезпечення питних потреб населення та використання вод підприємствами у господарській 
діяльності відносять до спеціального водокористування. Спеціальне водокористування є платним 
та здійснюється  на підставі дозволу на спеціальне водокористування. Дозвіл на спеціальне  во-
докористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.  
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У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання 
води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути 
зменшені органом, що видав дозвіл, без коригування дозволу на спеціальне водокористування.  

Строки спеціального  водокористування  встановлюються  органами,  які видали дозвіл на 
спеціальне водокористування. Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на 
три роки) або довгостроковим (від трьох до двадцяти п'яти років).  

Правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, 
визначаються Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» N 2918-111 від 
10.01.2002 р. Згідно зазначеного закону послуги з централізованого водопостачання надають ко-
мунальні підприємства місцевих громад (водоканали), які постачають усім водокористувачам 
воду питної якості. Водоканали мають свою власність і є фінансово незалежними, вони мають 
право самостійно встановлювати тарифи на водопостачання та каналізацію. Контроль за діяль-
ністю зазначених підприємств здійснюють органи місцевого самоврядування та держадміністра-
ції.  

Відповідно до "Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 302 від 10 березня 
2016 р., тариф на послуги водопостачання та водовідведення має забезпечувати відшкодування 
витрат операційної діяльності, фінансової діяльності, витрат (або їх частки) на здійснення 
капітальних вкладень, витрат з податку на прибуток, у розрахунку на одиницю послуги, і визнача-
ються підприємством на основі показників виробничої програми базового року. Тарифи на водо-
постачання та водовідведення у різних населених пунктах області істотно відрізняються.  

Основні регулятори у сфері водопостачання і водовідведення:  

 національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг (НКРЕКП);  

 органи місцевого самоврядування (ОМС) (міські, селищні, сільські ради).  

Окупність використання водних ресурсів полягає у співставленні коштів, що надходять від вико-
ристання водних ресурсів, до коштів, витрачених для надання водних послуг.  

Характеристика водних послуг та водокористування в суббасейні нижнього Дунаю представлена 
відповідно до інституціональної структури регулювання послуг на воду:   

I. Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;   
II. Спеціальне водокористування секторами економіки - сплачуються платежі і збори в бюд-

жети всіх рівнів (рентна плата, екологічний податок за скиди у водні об’єкти в Україні, 
оренда водних об’єктів);   

III. Послуги подачі води на зрошення. 

І.  Окупність послуг з централізованого водопостачання та водовідведення   

У суббасейні послуги з централізованого постачання та водовідведення надаються більш ніж 10 
організаціями, діяльність яких ліцензують органи місцевого самоврядування.  

За розрахунками ліцензіатам органів місцевого самоврядування у суббасейні надійшло:  76,6 млн 
грн (з ПДВ) – у 2018 р., 91,13 млн грн (з ПДВ) – у 2019 р., 100,24 млн грн (з ПДВ) – у 2020 р 
відповідно.  

Через недостатній рівень розрахунку споживачів за надані послуги, який складає за підсумками 
2020 р. - 91% створюється ситуація недостатнього покриття послуг на воду платежами споживачів 
та загрозу стійкості надання водних послуг, а звідси борги водоканалів за електроенергію та по 
оплаті праці.   

Стан водопровідно-каналізаційних мереж  в суббасейні є незадовільним, що впливає на якість 
води. Вартість відновлення мереж є настільки високою, що  здійснити його лише за рахунок амор-
тизації неможливо. 

У суббасейні прибуток в тарифах в середньому був закладений на рівні 2,8 %, проте жодне 
підприємство не передбачило використання прибутку на формування резервного фонду 
(капіталу) для модернізації, що було  б слід передбачити в їхній господарській діяльності.  
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За даними НКРЕКП, «обсяг виробничих інвестицій з прибутку визначається в розмірах, що є необ-
хідними для поступового відновлення мереж (покращення функціонування підприємств водо-
провідно-каналізаційного  господарства), та з урахуванням потреб щодо виконання фінансових 
зобов’язань ліцензіатів перед міжнародними фінансовими організаціями». Проте цей рівень є 
вкрай недостатнім. 

II.  Окупність використання водних ресурсів у суббасейні (на основі розрахунків по 
публічним фінансам)  

Відповідно до принципів «користувач платить» та «забруднювач платить» Податковим кодексом 
України за спеціальне водокористування встановлена:  

А. Рентна плата за забір води для різних видів водокористувачів;  
Б. Екологічний податок за скиди у водні об’єкти.  

Окрім цього за користування водними об’єктами для потреб розведення аквакультури спла-
чується:   

В. Орендна плата за водні об’єкти,   
Г. Плата за спеціальне використання водних біоресурсів 

А. Рентна плата за спеціальне водокористування  

До державного бюджету від суб’єктів господарювання у суббасейні за адміністративними райо-
нами надійшло 3,4 млн. грн. – у 2018 р., 3,2 млн. грн.  – у 2019 р., 3,02 млн. грн. – у 2020 році.  

Надходження рентної плати за спеціальне водокористування до бюджетів регіонів суббасейну 
зменшується. 

Б. Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти   

У суббасейні до державного бюджету надійшло податкових надходжень за скиди забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти на рівні 4,24 млн. грн. – у 2018 р., 3,79 млн.  грн. - у 2019 
р., 3,23 млн. грн – 2020 р. 

Надходження  екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти  у суббасейні 
зменшується.  

В. Плата за оренду водних об’єктів  

Середньозважений розмір орендної плати є уніфікованим для всіх водних об’єктів в суббасейні і 
постійно збільшується. Його динаміка є наступною: 2015 р. – 114,9 грн/га, 2016 р. – 153,2 грн/га, 
2017 р. – 156,9 грн/га, 2018 р. – 162,7 грн/га, 2019 р. – 162,7 грн/га, 2020 р. – 162,7 грн/га.  

До місцевих бюджетів у суббасейні, за розрахунками, надійшло у 2019-2020 рр. орендної плати 
за водні об’єкти (їх частини) у розмірі 18,2-214,6 тис. грн, в тому числі: 2019 р. -  18,2 тис. грн, 2020 
р. – 214,6 тис. грн. 

Динаміка надходжень орендної плати за водні об’єкти до бюджетів регіонів суббасейну має пози-
тивний характер. 

Г. Плата за спеціальне використання водних біоресурсів   

Плата за використання водних біоресурсів справляється відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України Відповідно до звіту про місцеві бюджети від плати за спеціальне використання 
водних біоресурсів   надійшло 70,02 тис.  грн – у 2018 р., 184,59 тис.  грн – у 2019 р., 1574,5тис. 
грн  – у 2020 р. 

Динаміка надходжень плати за використання водних біоресурсів до місцевих бюджетів субба-
сейну нижнього Дунаю має позитивний характер. 

Видатки на водні ресурси у суббасейні  

А. Капітальні та поточні видатки з державного та місцевих бюджетів на природоохо-
ронні програми в сфері захисту водних ресурсів   

Відповідно до державної статистичної звітності капітальні інвестиції та поточні витрати спрямову-
ються за дев’ятьма природоохоронними напрямами, з них безпосередньо стосуються відтво-
рення та охорони водних ресурсів:  

 очищення зворотних вод та захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод.   
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У 2018, 2019 роках відсоток першого та другого напряму разом складали половину  всіх видатків 
від сукупного обсягу капітальних витрат за всіма напрямами, але у 2020 році відсоток першого та 
другого напряму разом зменшився внаслідок   зростання інших напрямів капітальних видатків – 
таблиці 34. 

Таблиця 34. Динаміка капітальних вкладень у суббасейні, тис грн 
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У 2018, 2019 роках відсоток першого та другого напряму разом складали майже третю частину 
всіх видатків від сукупного обсягу поточних витрат за всіма напрямами, але у 2020 році відсоток 
першого та другого напряму разом зменшився внаслідок зростання сукупного обсягу поточних 
витрат за рахунок зростання інших напрямів (табл. 35). 

Таблиця 35. Динаміка поточних вкладень у суббасейні, тис грн 
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Б. Видатки державного бюджету на утримання водогосподарської інфраструктури, що 
належить до сфери управління Держводагентства   

У суббасейні заходи з утримання водогосподарської інфраструктури здійснюються організаціями, 
що належать до сфери управління Держводагентства, розташовані у відповідних районах субба-
сейну – басейнового управління водних ресурсів. 

Видатки на експлуатацію водогосподарської інфраструктури здійснюється в рамках комплексної 
програми «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ре-
сурсами», у суббасейні нижнього Дунаю видатки складають у 2020 р. 101086,4 тис. грн.  

Визначення окупності використання водних ресурсів в суббасейні  

Якщо коефіцієнт окупності використання водних ресурсів, що розраховано за формулою:  

  «Надходження / Видатки * 100»   

 більше 100%, то це означає, що всі витрати відшкодовуються за рахунок сплати подат-
кових та неподаткових надходжень за отримані  послуги до бюджетів всіх рівнів або за 
тарифами; бюджетні надходження за умов їх цільового призначення можуть бути вико-
ристані на відтворення водних ресурсів; підприємства отримують прибуток, який може 
бути спрямований на розвиток виробництва – виробничі інвестиції, на формування ре-
зервного фонду (капіталу) тощо (частина піде на сплату податку на прибуток);   

 якщо показник менше 100% – це свідчить про загрозу стійкості послуги, бо витрати бюд-
жетів або підприємства не покриваються отриманими доходами.  

Окупність використання водних ресурсів розрахована за формулою складає 6,1%, що означає, 
що витрати є вищими ніж податкові надходження за водні послуги (табл. 36).  

Таблиця 36. Розрахунок надходжень і капітальних видатків за показниками 2020 року у  суб-
басейні  

НАДХОДЖЕННЯ 
Надходження, 

тис. грн 
ВИДАТКИ 

Видатки, 
тис. грн 

Рентна плата за спеціальне 
водокористування (державний та 
місцеві бюджети) 

3024,7 
 

Капітальні інвестиції на 
відтворення та охорону 

водних ресурсів 
30283,1 

Екологічний податок за скиди у 
водні об’єкти (державний та 
місцеві бюджети) 

3232,4 
Видатки з державного 

бюджету на експлуатацію 
державного 

водогосподарського 
комплексу 

101086,4 
Орендна плата за водні об’єкти (їх 
частини), що надаються в 
користування на умовах оренди 
(місцеві бюджети) 

214,6 

Плата за водні біоресурси 1584,5 

РАЗОМ НАДХОДЖЕННЯ 8056,2 РАЗОМ ВИДАТКИ 131369,5 

Окупність 6,1 % 

6.4.2. Тарифи на воду  

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення  

Відповідно до інституціональної структури в Україні за послуги на централізоване водопостачання 
та водовідведення НКРЕКП та органами місцевого самоврядування встановлюється наступні 
види тарифи:  

1) Тариф на централізоване постачання (холодна вода, гаряча вода окремо) та водовідве-
дення (холодна і гаряча вода разом);  

2) Тариф на централізоване постачання (холодна вода, гаряча вода окремо) та водовідве-
дення (холодна і гаряча вода) з використанням внутрішньобудинкових систем;  

У суббасейні відсутні ліцензіати НКРЕКП.  

Станом на 2020 рік органами місцевого самоврядування були встановлені тарифи на 
централізоване водопостачання та водовідведення для десяти підприємств в суббасейні 
нижнього Дунаю.  
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У суббасейні лише у трьох ліцензіатів ОМС встановлено тарифи на водопостачання та 
водовідведення для споживачів, які є суб’єктами водопостачання та водовідведення в сфері ЦВВ, 
це підприємства "ВОДОКАНАЛ" Ренійської міської ради, Ізмаїльське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарств та КП "Болградводоканал" в яких інші водоканали 
купують воду, витрати на що закладено в тарифи цих підприємств. 

Станом на 01.01.2021 року середньозважені тарифи (сукупно по усіх ліцензіатах суббасейну) 
становлять:   

- на послуги з централізованого водопостачання – 16,83 грн/куб. м,   

- на послуги з централізованого водовідведення – 14,72 грн/куб. м.   

Таблиця 37. Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення компаній-
ліцензіатів ОМС, що надають послуги в суббасейні нижнього Дунаю 

Рівень відшкодування витрат на централізоване водопостачання і водовідведення для 
споживачів, які  є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ, (тариф до собівартості) по всіх 
водоканалам – ліцензіатам ОСМ суббасейну дорівнює близько 100%  і варіюється від 100% до 
105,7%. 

В структурі тарифів ліцензіатів ОМС закладено:  

 на централізоване водопостачання: оплату праці (38,4%); електроенергію (24,8%), 
витрати на паливно-мастильні матеріали (1,5%) витрати на ремонти (15,2%); витрати на 
реагенти (0,9%); ремонти на амортизацію (2,8%); (0,6%); фінансові витрати (0,8%); інші 
витрати (13,8%).  

 на водовідведення: на оплату праці (50%); на паливно-мастильні матеріали (5%); на 
ремонти (2,8 %); на амортизацію (4%); на інші витрати (39%) тощо.  

 

Назва підприємства 

Тарифи встановлені ОМС, грн/куб.м / Собівартість, 
грн./куб.м / ВІДШКОДУВАННЯ, % 

Водопостачання для 
споживачів, які є 

суб'єктами 
господарювання в сфері 

ЦВВ 

Водовідведення для 
споживачів, які є 

суб'єктами 
господарювання в сфері 

ЦВВ 

КП "Приморське" Кілійського 
району 

19,1/19,1/100%  

КП Ізмаїльське виробниче 
управління водопровідно-
каналізаційного господарства 

10,96/10,91/100,5% 11,86/11,22/105,7% 

КП "Коммунальник" 14,32/14,3/100,1%  

КП "Гарант" 11,0/10,78/102,0%  

КП "Болградводоканал" 15,48/15,48/100% 17,9/17,9/100% 

КП "Главанець" 23,1/23,1/100%  

КП "Комфорт-16" 22,0/22,0/100%  

КП "Дмитрівка" 
Татарбунарського району 

18,7/18,7/100%  
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Рисунок 14 Структура середньозваженого тарифу в суббасейні нижнього Дунаю 

Вартість води для промислових підприємств  

Вартість води фактично сплачується промисловими підприємствами у вигляді обов’язкового 
платежу за спеціальне водокористування – рентної плати, розмір якої залежить від виду спожитої 
води, мети, місця та регіону споживання, фактичного обсягу використаної води. Рентна плата не 
сплачується якщо обсяг споживання менше ніж 5 м3 на добу та водокористувач не має власних 
водозабірних споруд.   

Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлені Податковим кодексом 
України є диференційованими відповідно до областей. У суббасейні нижнього Дунаю ставки 
наведені в таблиці 38. 

Таблиця 38. Ставки рентної плати за спеціальне використання води 

Регіон Ставка, грн за 100 м3 

За використання поверхневих вод 

Район басейну річки Дунай 29,96 

За використання підземних вод 

Одеська 116,56 

Плата за забруднення водних об’єктів надходить у вигляді штрафів та екологічного податку за 
скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти. Екологічний податок щорічно зростає – останнє 
збільшення ставок екологічного податку відбулось у 2021. Ставки податку за скиди забруднюючих 
речовин у водні об’єкти представлено в таблиці 39.   

Таблиця 39. Ставки екологічного податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні 
об’єкти, грн 

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку за 1т 

Азот амонійний 12883,84 

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання 
кисню (БСК 5) 

5156,8 

Завислі речовини 369,52 

Нафтопродукти 75792,4 

Нітрати 1108,56 

Нітрити 63278,16 

Сульфати 369,52 
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Найменування забруднюючої речовини Ставка податку за 1т 

Фосфати 10297,44 

Хлориди 369,52 

Вартість послуг із забору води на полив 

Державними операторами ринку послуг з подачі води на зрошення  (із забору води на полив) є 
водогосподарські організації Державного агентства водних ресурсів.   

Вартість таких послуг формується на основі єдиного підходу, який визначено наказом 
Держводагентства і визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних 
безпосередньо з їх наданням. До складу витрат входять: прямі витрати на оплату праці, прямі 
матеріальні витрати таінші прямі витрати, загальногосподарські витрати, у тому числі витрати на 
оновлення та модернізацію використовуваних основних засобів у розмірі 10% до прямих витрат. 
Ця вартість диференційована відповідно до технологічних особливостей.   

Принцип формування вартості цієї послуги не має на меті отримання прибутку, оскільки держава 
в зоні ризикованого землеробства в свій час взяла на себе зобов’язання дотувати 
сільськогосподарське товаровиробницво. Послуга з подачі води на зрошення є свого роду дотація 
агробізнесу у вигляді здешевлення вартості зрошення за рахунок державного утримання 
(експлуатації)  систем зрошення та обслуговуючого персоналу.  

Особливістю формування вартості є, те що до калькуляції вартості цієї послуги включаються 
витрати на подачу води, які не покриваються бюджетним фінансуванням (у тому числі 
електроенергія, зарплата, капітальні видатки).  

До вартості послуги не входить вартість води, як ресурсу, оскільки водогосподарські організації 
не є первинними водокористувачами. 

Вартість подачі води на зрошення варіювала від 1,08 до 3,51 грн станом на 2020 р. представлено 
в таблиці 40. 

Таблиця 40. Вартість послуг із забору води на полив у суббасейні, 2018 –2020 р., грн /м3 
(без ПДВ) 

 
Область 

Вартість всього У тому числі вартість 

2018 2019 2020 електроенергії 
власних 
послуг 

Одеська 0,23-2,48 0,64-3,51 0,87-2,81 0,35-1,85 0,52-0,96 

Болградський 
район 

1,29-2,48 1,71-3,51 0,87-2,81 0,42-1,85 0,45-0,96 

Ренійський 
район 

1,25-2,19 2,02-2,86 1,54-2,63 0,58-1,67 0,96-0,96 

Ізмаїльський 
район 

0,23-1,45 1,08-1,84 1,08-2,14 0,47-1,43 0,61-0,71 

Кілійський район 0,58-1,22 0,64-1,86 0,87-0,95 0,35-0,42 0,52-0,53 

Арцизький район 0,77-1,18 1,59-2,5 1,38-1,51 0,7-0,83 0,68-0,68 

Кошти від надання цих послуг йдуть на поповнення загального фонду та зараховуються до 
власних надходжень водогосподарських організацій, які використовуються згідно із затвердженим 
Держводагентством України кошторисом. 
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7 ОГЛЯД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ АБО 

ЗАХОДІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ШЛЯХИ 

ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ. 

Буде оновлено до кінця 2023 року. 

Розділ містить огляд виконання природоохоронних заходів у межах суббасейну, фінансування 
яких було передбачено в загальнодержавних цільових програмах, державному фонді охорони на-
вколишнього природного середовища, відповідних обласних та місцевих програмах або фондах, 
державному фонді регіонального розвитку, державних інвестиційних проектах, проектах міжнаро-
дної технічної допомоги, регіональних та місцевих інфраструктурних проектах тощо (Додаток 3).  

Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздо-
ровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (Програма Дніпро) 

Пунктом 4 постанови КМУ від 18 травня 2017 р. №336 «Про затвердження Порядку розроблення 
ПУРБ» зазначено, що розроблення перших ПУРБів для кожного РРБ здійснюється в період вико-
нання Програми Дніпро. Фінансування заходів щодо розроблення перших ПУРБ для кожного РРБ 
здійснюється відповідно до пункту 11 зазначеного Порядку за рахунок коштів державного бю-
джету, що передбачено цією ж Програмою Дніпро в межах видатків, передбачених Державним 
бюджетом України на відповідний рік, а також інших джерел. Виконання даної програми важливе 
як в контексті підготовки ПУРБ Нижнього Дунаю, так і для виконання заходів для досягнення еко-
логічних цілей для МПВ РРБ Нижнього Дунаю.  

Метою Програми Дніпро є визначення основних напрямів державної політики у сфері водного го-
сподарства, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого уп-
равління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель 
у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання 
та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.  

Основними завданням Програми Дніпро є:  

 гармонізація українського законодавства з міжнародними нормами та удосконалення но-
рмативно-правової бази щодо забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку водного 
господарства – виконано частково;  

 впровадження ефективного, обґрунтованого та збалансованого механізму використання, 
охорони та відтворення водних ресурсів, забезпечення сталого розвитку державної сис-
теми моніторингу вод згідно з міжнародними нормами – виконано;  

 впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим 
принципом, розроблення та виконання ПУРБ, застосування економічної моделі цільового 
фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад, а також підвищення 
ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів – виконано час-
тково;  

 підвищення технологічного рівня водокористування, впровадження маловодних та безво-
дних технологій, розроблення більш раціональних нормативів водокористування, будів-
ництва, реконструкції та модернізації систем водопостачання і водовідведення – виконано 
частково;  

 виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок, будівництва та реконс-
трукції гідротехнічних споруд, захисних дамб, польдерів, протипаводкових водосховищ, 
розчищення русел річок, упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних 
смуг, розроблення схем комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої 
дії вод, удосконалення методів і технічних приладів для проведення гідрометеорологічних 
спостережень, прогнозування паводків – виконано частково;  

 забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та 
осушених угідь, зокрема відновлення функціонування водогосподарсько-меліоративного 
комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних систем та їх споруд, інженерної ін-
фраструктури меліоративних систем із створенням цілісних технологічних комплексів, 
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впровадження нових способів поливу і осушення земель, застосування водо- та енергоз-
берігаючих екологічно безпечних режимів зрошення і водорегулювання – не виконано.  

Орієнтовний обсяг фінансування Програми Дніпро становив 46 478,46 млн грн, з них, за рахунок 
державного бюджету – 21 029,03 млн грн, місцевого бюджету – 9 294,2 млн грн, інших джерел, не 
заборонених законом – 16 155,2 млн грн, (в доларовому ж в еквіваленті 6,193 млрд доларів США 
(станом на 01.01.12) або в середньому щороку по 688 млн доларів США або 0.4% від валового 
внутрішнього продукту (ВВП) України. Обсяг фінансування Програми Дніпро визначався щороку 
під час складання проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуван-
ням реальних можливостей державного бюджету. З початку реалізації заходів Програма Дніпро 
станом на 1 січня 2019 року з бюджетів усіх рівнів та інших джерел виділено 26%, станом на 1 
січня 2020 р. – 17% від передбаченої потреби, що призвело до значного невиконання її завдань 
та заходів у визначені терміни.  

Основним виконавцем Програми Дніпро є ДВА України. Якщо детально проаналізувати розподіл 
видатків державного бюджету по ДВА України за останні 3 роки, то відслідковується наступна 
тенденція. Державні кошти виділяються в основному на видатки споживання водогосподарського 
комплексу, оплату праці, комунальні послуги, частка фінансування яких з державного бюджету, 
для прикладу, в 2020 році складала: з загального фонду – 93.5% (2 092 158,5 тис грн), з спеціа-
льного фонду – 81.1% (2 261 343,4 тис грн). Загальні видатки держбюджету на фінансування Про-
грами Дніпро у 2020 році склали 5 022 671 тис грн. Частка всіх коштів, які використовуються на 
експлуатацію державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами – 4 
561 352,5 тис грн (90.8%).  

Заходи з утримання водогосподарської інфраструктури у суббасейні Нижнього Дунаю здійсню-
ються БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, що належить до сфери управління ДВА. 
Видатки на експлуатацію водогосподарської інфраструктури здійснюється в рамках комплексної 
програми «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресу-
рсами» на кожний окремий підрозділ ДВА, а не за басейновим принципом.  

Врегулювання питання продовження терміну дії Програми Дніпро з 2022 по 2024 роки до періоду 
підготовки ПУРБ вже третій рік вирішується шляхом перегляду обсягів фінансування заходів та 
узгодження їх обсягів на центральному та регіональних рівнях. На даний час ДВА розроблено та 
подано на міжвідомче погодження проект Закону України «Про внесення змін до Загальнодержа-
вної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну рі-
чки Дніпро на період до 2021 року» для продовження строку дії Програми до 2024 року.  

Рахунковою палатою України станом на 8 червня 2021 року здійснено аудит ефективності вико-
нання заходів Програми Дніпро на період до 2021 року. Мета проведення аудиту – виявити існуючі 
проблеми щодо реалізації даної Програми та підтвердити чи спростувати необхідність продов-
ження строку її дії до 2024 року.  

Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України на 2011-2020 роки» (Програма 
Питна вода)  

«Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України на 2011-2020 роки», затверджена 
Законом України від 03.03.2005 № 2455-IV (надалі Програма Питна вода). Її основною метою було 
забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та 
екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до 
встановлених нормативів. Програма Питна вода покликана була забезпечити реалізацію 
державної політики щодо:  

 розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення;  

 охорони джерел питного водопостачання;  

 доведення якості питної води до вимог нормативно-правових актів;  

 нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; 

 розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із 
застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.  

Орієнтовний обсяг фінансування Програми Питна вода складав 9 471,7 млн грн (в цінах 2010 
року), з яких за рахунок державного бюджету – 3 004,3 млн грн, з інших джерел – 6 467,4 млн грн. 
Через відсутність належного фінансування за 10 років реалізації Програми Питна вода в Україні 
суттєві позитивні зміни щодо забезпечення питною водою в необхідних обсягах і відповідної якості 
не відбулися.  
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Станом на 1 січня 2020 р., централізованим постачанням питної води в Україні не забезпечено 
близько 1% міст, понад 10% селищ міського типу і майже 70% сіл України (8,934 млн людей). 
Практично кожен 4 громадянин країни не забезпечений централізованим водопостачанням. Про-
блема користування привізною водою охоплює щонайменше 9 регіонів країни, і напряму стосу-
ється щонайменше 268 тисяч осіб, що мешкає у 824 населених пунктах.  

За світовими стандартами до кількості та якості води, Україна віднесена до маловодних держав. 
За рівнем якості питної води Україна на 37 місці з-поміж 40 країн Європи. І протягом останніх 10 
років наші показники тільки погіршуються. А за кількістю води на душу населення Україна взагалі 
на 125 сходинці у світовому рейтингу. В той же час, загальнодержавна цільова програма Питна 
вода України, взагалі не виконується і не фінансується. Останній раз Програма Питна вода фі-
нансувалася у 2018 році, з Державного бюджету України було виділено 200 млн грн, при цьому 
тільки підприємства водопровідно-каналізаційного господарства України подали на конкурс про-
екти на загальну суму 1,3 млрд грн. Така активність підприємств викликана їх незадовільним фі-
нансово-економічним станом, а також неможливістю органів місцевого самоврядування надати 
необхідну підтримку на оновлення основних фондів з коштів місцевих бюджетів. Крім цього варто 
зазначити, що процедури отримання грантових, позикових коштів міжнародних фінансових інсти-
туцій є досить тривалими в процесі та пов’язані з значними ризиками, тому отримати державні 
кошти на реалізацію того чи іншого інфраструктурного проекту було бажаною метою для кожного 
водоканалу. Протягом 2019-2020 років Програма Питна вода не фінансувалася і у 2020 році її дія 
закінчилася.  

З метою продовження підтримки підприємств галузі водопостачання та водовідведення, Мінрегіон 
України у 2019 р. розробив та направив до центральних органів виконавчої влади і профільних 
асоціацій законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну цільову 
програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки», який передбачав продовження дії Програми 
ще на 5 років. Міжвідомче погодження, узгодження, консультації з Мінфіном тривали протягом 2 
років. Постановою Верховної Ради України від 5 листопада 2020 року №980-IX передбачено мо-
жливість та доцільність збільшення/передбачення видатків і надання кредитів загального фонду 
проекту державного бюджету на 2021 рік за бюджетною програмою «Реалізація Загальнодержа-
вної цільової програми «Питна вода України» для Міністерства розвитку громад та територій Ук-
раїни (замість Мінрегіону) (пункт 2.17.68.). Програма Питна вода України матиме своє продов-
ження до 2025 року.   

Державна цільова програма розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року 

Програма була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р. № 743-
р. 

Метою Програми  є  визначення та реалізація основних напрямів державної  політики,  
спрямованих   на   удосконалення   земельних відносин  та  створення  сприятливих  умов  для  
сталого  розвитку землекористування  міських   і   сільських   територій,   сприяння  розв'язанню  
екологічних  та  соціальних  проблем  села,  розвитку високоефективного   
конкурентоспроможного   сільськогосподарського виробництва, збереження природних цінностей 
агроландшафтів. 

В результаті недостатнього фінансування Програми в Україні спостерігається надмірна 
розораність сільськогосподарських угідь, що призводить до порушення екологічно 
збалансованого співвідношення земель сільськогосподарського, природно-заповідного та іншого 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 
призначення, земель водного фонду, збільшення площі деградованих, малопродуктивних, а 
також техногенно забруднених земель (дифузні джерела забруднення).  

Станом на 1 січня 2021 р. понад 500 тис га деградованих, малопродуктивних та техногенно 
забруднених земель підлягають консервації, 143 тис га порушених земель потребують 
рекультивації, 294 тис га малопродуктивних угідь – поліпшення. 

Наразі створене окреме Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України (Мінекономіки, постанова КМУ від 19.09.2019 р. №838), яке й буде реалізовувати вже нову 
«Державну цільову програми розвитку земельних відносин та національної інфраструктури 
геопросторових даних в Україні на період до 2030 року» (Програма Земля, проект розпорядження 
КМУ від 13.04.2021 р.). 
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Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року (Програма 
ПЗФ)  

Одним з елементів структури ПУРБ є розділ 3 «Зони (території), які підлягають охороні, та їх кар-
тування: об’єкти Смарагдової мережі; зони санітарної охорони; зони охорони цінних видів водних 
біоресурсів; масиви поверхневих/підземних вод, які використовуються для рекреаційних, лікува-
льних, курортних та оздоровчих цілей, а також води, призначені для купання; зони, вразливі до 
(накопичення) нітратів», уразливі та менш уразливі зони, визначені відповідно до критеріїв, що 
затверджуються Міндовкілля, тому в контексті підготовки та реалізації ПУРБ дуже важливо мати 
інформацію щодо виконання «Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період 
до 2020 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. № 70-
р (надалі Програма ПЗФ).  

За результатами даних обліку територій та об’єктів ПЗФ, поданих органами виконавчої влади на 
місцевому рівні, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища (надалі ОНПС), станом на 01.01.2020 р. ПЗФ України має в своєму складі 
8 512 території та об’єктів загальною площею 4,418 млн га в межах території України (фактична 
площа 4,085 млн. га) та 402 500,0 га в межах акваторії Чорного моря. Відношення фактичної площі 
природно-заповідного фонду до площі держави («показник заповідності») становить 6.77%.  

ПЗФ знаходиться під державним управлінням Міндовкілля і фінансується через державну бюдже-
тну програму «Збереження ПЗФ». Згідно паспорту цієї програми на 2021 рік на заходи по збере-
женню та розширенню ПЗФ було використано 589 326,7 тис грн. (державний фонд) та 18 289,8 
(спеціальний), разом – 607 616,5 тис грн. В цілому за даною бюджетною програмою результативні 
показники виконано.  

Крім того, згідно з Регіональною доповіддю про стан навколишнього природного середовища в 
Одеській області у 2020 році на територіях та об‘єктах природно-заповідного фонду Одеської об-
ласті проводилась реалізація ряду природоохоронних заходів та програм, пов’язаних з відновлен-
ням та збереженням водних ресурсів. Так, на території Дунайського біосферного заповідника в 
рамках проекту WWF «Збережемо осетрів Дунаю» (2016-2020 pоки) проведено акцію «Осетрова 
варта-3».  

В рамках міжнародного проекту «Відновлення водно-болотних угідь та степів регіону дельти Ду-
наю» (2019-2023 pp.) на острові Єрмаків інтродуковане додаткове стадо диких тарпановидних ко-
ней, а також лані європейської та оленя звичайного, які виконують важливу екологічну функцію.  

Також в 2020 році продовжено інтродукцію пугача на території ДБЗ в рамках проекту «Віднов-
лення водноболотних угідь та степів регіону дельти Дунаю» (2019-2023 pp.) та випущено в при-
роду 3 ос. зазначеного виду. На території заповідника в 2020 році розпочата реалізація міжнаро-
дного проекту «Invasive Alien Species Observatory and Network. Development for the Assessment of 
Climate Change Impacts in Black Sea Deltaic Protected Areas», який направлений на виявлення та 
вивчення агресивних чужорідних видів тварин та рослин, які несуть небезпеку для екосистеми та 
економіки регіону. 

У 2020 році в рамках Одеської регіональної комплексної програми з охорони довкілля на 2020-
2021 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20.12.2019 №1165-VII, проведено 
деталізацію Регіональної схеми формування екологічної мережі Одеської області по 
Ізмаїльському, Ренійському, Кілійському, Болградському, Ширяївському, Іванівському, 
Великомихайлівському районам Одеської області. 

Регіональна програма розвитку водного господарства Одеської області на період до 2021 
року. 

Програма була затверджена рішенням Одеської обласної ради від 18 вересня 2013 року № 882-
VI, із внесеними змінами від 15 травня 2020 року № 1304-VII. 

Ініціатором розроблення, власне розробником та відповідальним виконавцем Програми є 
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю. Програма була 
розроблена з метою: 

 підвищення ефективності використання державної меліоративної мережі та 
внутрішньогосподарських меліоративних систем області, підвищення урожайності 
сільськогосподарських культур, поліпшення екологічного стану сільських територій та 
умов проживання населення;  
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 реалізації державної і регіональної політики в галузі водного господарства, задоволення 
потреби населення якісною водою та галузей економіки області у водних ресурсах;  

 інвентаризації та  паспортизації водних об’єктів, створення реєстру гідротехнічних споруд 
та їх власників у басейнах річок, винесення в натуру та облаштування прибережних за-
хисних смуг річок; 

 протипаводкового захисту басейнів річок області та захисту сільських населених пунктів і 
сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: всього 2 969 160,698 
тис грн, у тому числі: кошти державного бюджету – 1 656 100,698 тис грн, кошти місцевого 
бюджету – 450 324 тис грн, кошти інших джерел – 862 736 тис грн.  

Учасниками програми є Управління аграрної політики облдержадміністрації, Департамент екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Одеській 
області, ДП «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів», Український 
державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп», органи 
місцевої влади.  

Розподіл фінансування за напрямками виконання Програми має наступний вигляд:  

1. Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних 
угідь – 2 240 820 тис грн.  

2. Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених 
пунктів, що користуються привізною водою – 582 680,698 тис грн.  

3. Комплексний протипаводковий захист – 62 670 тис грн.  

4. Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод – 
82 990 тис грн.  

Одеська регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 роки  

Програма затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1165-VIІ (зі 
– змінами від 03 березня 2020 року № 1240-VII та від 10 серпня 2020 року № 1384-VII). Ініціатором 
розроблення, власне розробником та відповідальним виконавцем Програми є Департамент 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: всього 237 793, 
684 тис грн, у тому числі: кошти державного бюджету – 101 358 101 грн, кошти місцевого бюджету 
– 132 785 583 грн (у тому числі обласного бюджету – 128 778 071 грн, з них районний, 
територіальних громад, міський – 2 100 000 грн, бюджети сіл, селищ, міст районного значення – 
1 907 512 грн), інші джерела – 3 650 000 грн.  

Учасниками програми є Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування, КП «Регіональний ландшафтний парк Тилігульський», 
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. 

Основними напрямами діяльності програми є:  

 Охорона і раціональне використання водних ресурсів  

 Охорона і раціональне використання земель, мінеральних ресурсів  

 Збереження природно-заповідного фонду та екологічної мережі, охорона і раціональне 
використання рослинного і тваринного світу 

 Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

 Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна еко-
логічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних ор-
ганізацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забез-
печення охорони навколишнього природного середовища.  

За інформацією про виконання Програми за 2020 рік із 33 запланованих завдань виконано лише 
8, для двох завдань – виконання продовжується.  

У 2020 році Одеською регіональною комплексною програмою з охорони довкілля на 2020-2021 
рр. передбачалось проведення наступних природоохоронних заходів, а саме:  
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 пункт 1.2.1 «Першочергові заходи з розчистки каналу «Громадський» для поліпшення 
водообміну озер Катлабух і Саф՚яни» обласний бюджет, у частині ст. 85 Бюджетного 
кодексу України – 5880,0 тис. грн;  

 пункт 1.2.3 «Розробка проектної документації з покращення гідрологічного стану р. 
Карасулак (проведення інженерних вишукувань, розробка проектної документації, 
проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, проведення експертизи, 
затвердження (схвалення) проектної документації)» обласний бюджет, у частині ст. 85 
Бюджетного кодексу України – 2000,0 тис.грн. та бюджет сіл, селищ, міст районного 
значення – 520,0 тис. грн;  

 пункт 1.2.4 «Розробка проектної документації з покращення гідрологічного стану р. 
Киргиж-Китай (проведення інженерних вишукувань, розробка проектної документації, 
проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, проведення експертизи, 
затвердження (схвалення) проектної документації)» обласний бюджет, у частині ст. 85 
Бюджетного кодексу України – 3200,0 тис.грн. та бюджет сіл, селищ, міст районного 
значення – 400,0 тис. грн; 

 пункт 1.2.5 «Розчистка та реконструкція комплексу водопропускних та перегороджуваль-
них споруд уздовж річки Малий Тайменчук (затон КСБ СРЗ) на території Кілійської ОТГ» 
обласний бюджет - 2000,0 тис. грн. 

Рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року №1199-VІІ «Про обласний бюджет 
Одеської області на 2020 рік» (зі – змінами) на розчистку русел річок, захист від підтоплення 
передбачалось 1360,0 тис. грн, у т.ч.:  

 розчистка та реконструкція комплексу водопропускних та перегороджувальних споруд по 
річці Малий Тайменчук (затон КСБ СРЗ) на території Кілійської ОТГ – 860,0 тис. грн.  

Станом на 01.01.2021 з обласного бюджету профінансовано на розчистку та реконструкцію 
комплексу водопропускних та перегороджувальних споруд по річці Малий Тайменчук (затон КСБ 
СРЗ) на території Кілійської ОТГ – 185,941 тис. грн. 

Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки  

Затверджена рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 №141-VIII. Програма 
спрямована на розв’язання проблем, що існують в населених пунктах з питним водопостачанням 
та водовідведенням, та з метою розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, 
підвищення ефективності його роботи і надійності функціонування.  

Мета Програми – забезпечення населення регіону питною водою нормативної якості, розвиток 
водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення ефективності його роботи та надійності 
функціонування.  

Ініціатором розроблення, розробником та відповідальним виконавцем Програми є Департамент 
систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації.  

Учасниками Програми є Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, 
Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної 
адміністрації.  

Загальний обсяг фінансування – 1 367 010 тис грн, в тому числі коштів державного бюджету – 
384 000 тис грн, кошти районних, міських бюджетів – 326 200 тис грн, кошти сільських, селищних, 
міст районного підпорядкування, територіальних громад бюджетів – 385 200 тис грн, кошти інших 
джерел – 271 610 тис грн.  

Напрямки діяльності Програми:  

 охорона джерел питного водопостачання  

 доведення якості питної води до встановлених нормативів  

 покращення забезпеченості централізованим водопостачанням та водовідведенням. 

В рамках програми проєктування об’єкту: «Будівництво магістрального водоводу питної води 
Матроска – Ізмаїл - Болград з інженерними спорудами для водозабезпечення міста Болград та 
населених пунктів Болградського та Ізмаїльського районів Одеської області з реконструкцією 
споруд подачі води з підземних джерел в районі с. Матроски Ізмаїльського району Одеської 
області» незавершено у зв’язку із відсутністю фінансування. 
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З чотирьох наявних поверхневих водозаборів, де відбувається очищення води до питної якості, 
на одному в м.Кілія, водоочисні споруди потребують повної реконструкції (потребує ремонту 
хлораторна).  

Із загальної кількості очисних споруд на території Одеської області близько 28.6% знаходяться у 
незадовільному санітарно-технічному стані, а саме: каналізаційні очисні споруди Болгарського, 
Березівського, Білгород-Дністровського районів (Арцизького, Березівського, Саратського, 
Ананьївського, Окнянського, Татарбунарського районів).  

Потребують реконструкції каналізаційні очисні споруди Одеського, Подільського, 
Роздільнянського районів. Централізовані системи каналізації з очищенням стічних вод на 
власних очисних спорудах є у містах Одеса, Білгород-Дністровський, Кодима, Подільськ, Рені, 
Ананьїв, Арциз, Татарбунари, Роздільна, Березівка, Кілія, Теплодар, та селищах Затока, Іванівка. 
Стічні води міст Ізмаїл, Чономорськ, Балта, Южне та селище Тарутине надходять для очищення 
на відомчі каналізаційні очисні споруди.  В населених пунктах Саврань, Захарівка, Ширяєво, 
Великомихайлівка, Миколаївка очисні споруди відсутні.  

Щодо забезпеченості питним водопостачанням, то у 53 населених пунктах області 
водопостачання здійснюється за графіком, у тому числі у містах Білгород-Дністровський 
водопостачання у весняно-літній період надається 17 годин, Вилкове – 20 годин, Татарбунари – 
до 9 годин.  

Не забезпечено питним водопостачанням 182 населених пункти області, які користуються 
привізною водою та шахтними колодязями.  

Привізна питна вода в системі водопостачання області частково або повністю застосовується у 
56 населених пунктах, зокрема у 1 селищі (Суворове) та 5 селах, де чисельність населення, що 
споживає привізну воду, складає – 32, 98 тис. осіб.  

Всього в рамках Програми заплановано десять заходів, на завершення здійснення та завершення 
яких лишається ще два роки. По кожному із напрямків Програми заходи виконуються поетапно, 
станом на сьогодні більша частина із запланованих заходів ще не виконана, або виконана не 
повністю. Достатнє фінансування та активна робота виконавців дадуть змогу завершити 
заплановані дії до кінця встановленого терміну.   

Програма щодо покращення екологічної ситуації в місті Кілія на 2018-2022 роки  

Програма затверджена рішенням Кілійської міської ради від 31.01.2018р. №637-VII-30.  

Ініціатором та розробником Програми є Відділ з розвитку ЖКГ, гуманітарної та соціальної роботи 
виконавчого комітету Кілійської міської ради. Відповідальним виконавцем є Виконавчий комітет 
Кілійської міської ради, учасники програми – Виконавчий комітет Кілійської міської ради,  органи 
державної влади та інші суб’єкти господарської діяльності. 

Термін реалізації Програми в період 2018 – 2022 роки. Джерелами фінансування передбачені 
державний бюджет, обласний, районний бюджети, міський, сільські бюджети та інші джерела, не 
заборонені законодавством. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Про-
грами, становить 156 444,0 тис. грн.  

Метою Програми є поліпшення покращення екологічного стану, попередження негативного  
впливу від незадовільного стану навколишнього природного середовища міста Кілія. В рамках 
Програми передбачені заходи, щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного ре-
жиму та санітарного стану водоймищ. Близкість поверхневих вод негативно впливають на жит-
тєдіяльність населення міста. Застарілі, зношені системи водовідведення, що використовуються 
КП «Світло», також негативно впливають на водні об’єкти (поверхневі та підземні) на території 
міста  Кілія та на стан навколишнього природного середовища в цілому. 

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів: 

 зберегти наявний водний баланс та ресурси; 

 підтримати гідрологічний режим та санітарний стан річки Дунай; 

 забезпечити ліквідацію стихійних звалищ ТПВ; 

 забезпечити збереження зелених насаджень на території ради за рахунок висадження мо-
лодняку, боротьби з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць; 

 забезпечення безаварійної роботи каналізаційних мереж територіальної громади; 

 залучення громадськості до здійснення природоохоронних заходів.  
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Програма реалізації в Одеській області Стратегії ЄС для Дунайського регіону на 2020-2022 
роки 

Програма затверджена рішенням обласної ради 10.08.2020 № 1379 – VII, зі змінами від 18.06.2021 
№ 209 –VIII. 

Координація виконання програми здійснюється Департаментом економічної політики та стратегі-
чного планування облдержадміністрації та місцевою Асоціацією органів місцевого самовряду-
вання «Стратегія ЄС для Дунайського регіону». 

Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія Одеської обласної 
ради з питань міжрегіонального і міжнародного співробітництва. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 
коштів інвесторів, програм міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених чинним зако-
нодавством джерел. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – 16 790 086 тис. грн, 
у тому числі: коштів державного – 2 688 593 тис. грн, коштів місцевого бюджету (бюджети терито-
ріальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад) – 301 905 тис. грн, інші – 11 866 796 тис. грн. 

Найбільш пріоритетними проблемами для Одеської області, на розв’язання яких спрямована Про-
грама є:  

 розвиток усіх видів транспортного сполучення, модернізація транспортної інфраструк-
тури, екологізація транспортних перевезень;  

 розвиток портової інфраструктури та судноплавства;  

 розвиток туризму з акцентом на внутрішній, збереження історичної, археологічної, етно-
культурної спадщини, а також інтеграція їх до туристичної сфери; розвиток екологічного і 
сільського зеленого туризму;  

 зменшення споживання енергоресурсів за рахунок збільшення енергоефективності підп-
риємств, модернізації житлового фонду; збільшення частки відновлювальної енергетики; 
зменшення викидів СО2;  

 поліпшення якості водних ресурсів, зменшення їхнього забруднення, забезпечення насе-
лення якісною пітною водою, захист та відновлення малих річок;  

 створення ефективної системи управління природними ризиками, особливо з огляду на 
зміну клімату та збільшення як наслідок частоти та інтенсивності екстремальних природ-
них явищ (повені, посухи, лісові та очеретяні пожежі);  

 підвищення відсотку природоохоронних територій, захист від знищення цінних природних 
об’єктів та територій, відновлення цінних природних ландшафтів та екосистем. 

Метою Програми є забезпечення належної координації окремих заходів та проектів, що здійсню-
ються на території Одеської області в контексті Стратегії ЄС для Дунайського регіону, підвищення 
ефективності використання фондів, за рахунок яких здійснюються ці заходи та проекти, а також 
забезпечення умов для співпраці між органами влади та місцевого самоврядування, суб’єктами 
господарської діяльності, науковою та експертною спільнотою, громадянським суспільством як на 
регіональному рівні, так і на рівні Дунайського макрорегіону задля більш тісної інтеграції Одеської 
області у процеси, пов’язані із участю України в реалізації Дунайської стратегії. 

Виконання Програми дасть змогу:  

 значно покращити стан транспортної інфраструктури області, що надасть додатковий сти-
мул для економічного розвитку області; 

 покращити якість життя населення, зокрема шляхом його забезпечення якісним водопо-
стачанням та водовідведенням, електропостачанням, а також покращенням екологічної 
ситуації; 

 поліпшити якість довкілля, збільшити відсоток об’єктів природнозаповідного фонду; 

 розвинути туристичний потенціал області, зокрема, і шляхом залучення закордонних пар-
тнерів. 
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Кожна адміністративна область розробляє природоохоронну Програму розвитку з урахуванням 
специфіки регіону. Одеська область, в межах якої розташований басейн Нижнього Дунаю, більше 
уваги в природоохоронних цільових програмах приділяє питанню забезпечення водними ресур-
сами та охороні і збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття.  

Враховуючи економічну ситуацію в країні, державний бюджет не в змозі профінансувати значні 
витрати на водогосподарсько-меліоративний, житлово-комунальний чи природоохоронний ком-
плекси, тому в даний час та найближчу перспективу для розв’язання проблем, на вирішення яких 
були спрямовані обласні програми, окремі нові адміністративні утворення (ОТГ) почали орієнту-
ватися на власні інвестиції, вишукувати для цього внутрішні резерви підприємств та кошти в об-
ласному, районних бюджетах та бюджетах об’єднаних територіальних громад, залучати міжнаро-
дну технічну допомогу.  

І першим хто має допомогти місцевим ОТГ, закласти фундамент планування дій на майбутнє, має 
стати  ПУРБ Дунаю (суббасейн Нижнього Дунаю) з конкретними заходами для кожного визначе-
ного МПВ суббасейну. 
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8 ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ (ПЛАНІВ) ДЛЯ 

РАЙОНУ РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ ЧИ 

СУББАСЕЙНУ, ЇХ ЗМІСТ ТА ПРОБЛЕМИ, ЯКІ 

ПЕРЕДБАЧЕНО РОЗВ’ЯЗАТИ 

Буде розроблено до кінця 2023 року.     
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9 ЗВІТ ПРО ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ 

ТА ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ 

ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ. 

Буде розроблено до кінця 2023 року. 
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10 ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА 
ВИКОНАННЯ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ 
РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ. 

Буде розроблено до кінця 2023 року.  
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11 ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ ПЕРВИННОЇ, ПРО СТАН 
ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД 

Буде розроблено до кінця 2023 року.  
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ДОДАТОК 1. Список визначених МПВ суббасейну нижнього Дунаю  

1 – без ризику; 2 – можливо під ризиком; 3 – під ризиком  

 Опис МПВ Навантаження 

Ризик 
# Країна РБР Суббасейн Назва МПВ Код МПВ Тип / Категорія 

Точкові 
джерела 

Дифузні 
джерела 

Гідро-
морфо-

логія 

 Лінійні МПВ категорії «річки», «кІЗМПВ» та «ШМПВ» 

1 Україна Дунай нижній Дунай Дунай UA_M5.3.4_0001 UA_R_12_XL_1_Si 3 3 1 3 

2 Україна Дунай нижній Дунай Дунай UA_M5.3.4_0002 UA_R_12_XL_1_O 3 3 1 3 

3 Україна Дунай нижній Дунай Дунай UA_M5.3.4_0003 UA_R_12_XL_1_Si 3 3 1 3 

4 Україна Дунай нижній Дунай Кислицький рукав UA_M5.3.4_0004 UA_R_12_XL_1_Si 1 3 1 3 

5 Україна Дунай нижній Дунай рукав Іванешть UA_M5.3.4_0005 UA_R_12_XL_1_Si 1 3 1 3 

6 Україна Дунай нижній Дунай гирло Татару UA_M5.3.4_0006 UA_R_12_XL_1_Si 1 3 1 3 

7 Україна Дунай нижній Дунай рукав Степовий UA_M5.3.4_0007 UA_R_12_XL_1_Si 1 3 1 3 

8 Україна Дунай нижній Дунай рукав Катенька UA_M5.3.4_0008 UA_R_12_XL_1_Si 1 2 1 2 

9 Україна Дунай нижній Дунай рукав Машенька UA_M5.3.4_0009 UA_R_12_XL_1_Si 1 2 1 2 

10 Україна Дунай нижній Дунай Гирло Лаптиш UA_M5.3.4_0010 UA_R_12_XL_1_Si 1 2 1 2 

11 Україна Дунай нижній Дунай Гирло Мурза UA_M5.3.4_0011 UA_R_12_XL_1_Si 1 2 1 2 

12 Україна Дунай нижній Дунай рукав Соломонов UA_M5.3.4_0012 UA_R_12_XL_1_Si 1 2 1 2 

13 Україна Дунай нижній Дунай Белгородське гирло UA_M5.3.4_0013 UA_R_12_XL_1_Si 1 2 1 2 

14 Україна Дунай нижній Дунай Очаківське гирло UA_M5.3.4_0014 UA_R_12_XL_1_Si 1 2 1 2 

15 Україна Дунай нижній Дунай гирло Прорва UA_M5.3.4_0015 UA_R_12_XL_1_Si 1 2 1 2 

16 Україна Дунай нижній Дунай Без назви UA_M5.3.4_0016 кІЗМПВ 1 2 3 3 

17 Україна Дунай нижній Дунай Без назви UA_M5.3.4_0017 кІЗМПВ 1 2 3 3 

18 Україна Дунай нижній Дунай струмок Вікета UA_M5.3.4_0019 кІЗМПВ 1 2 3 3 

19 Україна Дунай нижній Дунай з'єднувальний канал оз.Карт UA_M5.3.4_0021 кІЗМПВ 1 2 3 3 

20 Україна Дунай нижній Дунай Ялпух UA_M5.3.4_0022 кІЗМПВ 3 3 3 3 

21 Україна Дунай нижній Дунай Велика Сальча UA_M5.3.4_0023 кІЗМПВ 1 3 3 3 

22 Україна Дунай нижній Дунай Скунда UA_M5.3.4_0026 кІЗМПВ 1 3 3 3 
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 Опис МПВ Навантаження 

Ризик 
# Країна РБР Суббасейн Назва МПВ Код МПВ Тип / Категорія 

Точкові 
джерела 

Дифузні 
джерела 

Гідро-
морфо-

логія 

23 Україна Дунай нижній Дунай Карасулак UA_M5.3.4_0027 кІЗМПВ 1 3 3 3 

24 Україна Дунай нижній Дунай Карасулак UA_M5.3.4_0029 кІЗМПВ 1 3 3 3 

25 Україна Дунай нижній Дунай з'єднувальний канал оз.Кугу UA_M5.3.4_0030 кІЗМПВ 1 3 3 3 

26 Україна Дунай нижній Дунай Кайраклія UA_M5.3.4_0031 кІЗМПВ 1 3 3 3 

27 Україна Дунай нижній Дунай Кайраклія UA_M5.3.4_0033 кІЗМПВ 1 3 3 3 

28 Україна Дунай нижній Дунай з'єднувальний канал оз.Лунг UA_M5.3.4_0036 кІЗМПВ 1 3 3 3 

29 Україна Дунай нижній Дунай Ташбунар UA_M5.3.4_0037 кІЗМПВ 1 3 3 3 

30 Україна Дунай нижній Дунай Ташбунар UA_M5.3.4_0039 кІЗМПВ 1 3 3 3 

31 Україна Дунай нижній Дунай Ташбунар UA_M5.3.4_0040 кІЗМПВ 1 3 3 3 

32 Україна Дунай нижній Дунай Ташбунар UA_M5.3.4_0042 кІЗМПВ 1 3 3 3 

33 Україна Дунай нижній Дунай Великий Катлабух UA_M5.3.4_0043 UA_R_12_S_1_Si 1 3 1 3 

34 Україна Дунай нижній Дунай Великий Катлабух UA_M5.3.4_0045 UA_R_12_S_1_Si 1 3 1 3 

35 Україна Дунай нижній Дунай Великий Катлабух UA_M5.3.4_0046 кІЗМПВ 1 3 3 3 

36 Україна Дунай нижній Дунай Великий Катлабух UA_M5.3.4_0048 кІЗМПВ 1 3 3 3 

37 Україна Дунай нижній Дунай Малий Катлабух UA_M5.3.4_0049 UA_R_12_S_1_Si 1 3 1 3 

38 Україна Дунай нижній Дунай Малий Катлабух UA_M5.3.4_0050 кІЗМПВ 1 3 3 3 

39 Україна Дунай нижній Дунай Малий Катлабух UA_M5.3.4_0051 кІЗМПВ 1 3 3 3 

40 Україна Дунай нижній Дунай Малий Катлабух UA_M5.3.4_0052 кІЗМПВ 1 3 3 3 

41 Україна Дунай нижній Дунай Малий Катлабух UA_M5.3.4_0054 кІЗМПВ 1 3 3 3 

42 Україна Дунай нижній Дунай Єніка UA_M5.3.4_0055 кІЗМПВ 1 3 3 3 

43 Україна Дунай нижній Дунай Єніка UA_M5.3.4_0056 кІЗМПВ 1 3 3 3 

44 Україна Дунай нижній Дунай Єніка UA_M5.3.4_0057 UA_R_12_S_1_Si 1 3 1 3 

45 Україна Дунай нижній Дунай Єніка UA_M5.3.4_0058 UA_R_12_М_1_Si 1 3 1 3 

46 Україна Дунай нижній Дунай Єніка UA_M5.3.4_0060 кІЗМПВ 1 3 3 3 

47 Україна Дунай нижній Дунай з'єднувальний канал Желявс UA_M5.3.4_0062 кІЗМПВ 1 3 3 3 

48 Україна Дунай нижній Дунай Кіргіж-Китай UA_M5.3.4_0063 UA_R_12_S_1_Si 3 2 1 3 
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 Опис МПВ Навантаження 

Ризик 
# Країна РБР Суббасейн Назва МПВ Код МПВ Тип / Категорія 

Точкові 
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Дифузні 
джерела 

Гідро-
морфо-

логія 

49 Україна Дунай нижній Дунай Кіргіж-Китай UA_M5.3.4_0064 кІЗМПВ 3 2 3 3 

50 Україна Дунай нижній Дунай Кіргіж-Китай UA_M5.3.4_0066 кІЗМПВ 3 2 3 3 

51 Україна Дунай нижній Дунай Без назви UA_M5.3.4_0067 UA_R_12_S_1_Si 1 2 1 2 

52 Україна Дунай нижній Дунай Валепержа UA_M5.3.4_0068 UA_R_12_S_1_Si 1 3 1 3 

53 Україна Дунай нижній Дунай Валепержа UA_M5.3.4_0069 кІЗМПВ 1 3 3 3 

54 Україна Дунай нижній Дунай Валепержа UA_M5.3.4_0071 кІЗМПВ 1 3 3 3 

55 Україна Дунай нижній Дунай Кіргіж UA_M5.3.4_0072 UA_R_12_S_1_Si 1 2 1 2 

56 Україна Дунай нижній Дунай Кіргіж UA_M5.3.4_0074 UA_R_12_S_1_Si 1 3 1 3 

57 Україна Дунай нижній Дунай Кіргіж UA_M5.3.4_0075 кІЗМПВ 1 3 3 3 

58 Україна Дунай нижній Дунай Кіргіж UA_M5.3.4_0077 кІЗМПВ 1 3 3 3 

59 Україна Дунай нижній Дунай (Без назви) UA_M5.3.4_0078 кІЗМПВ 1 3 3 3 

60 Україна Дунай нижній Дунай Аліяга UA_M5.3.4_0079 кІЗМПВ 1 2 3 3 

61 Україна Дунай нижній Дунай Аліяга UA_M5.3.4_0080 кІЗМПВ 1 3 3 3 

62 Україна Дунай нижній Дунай Аліяга UA_M5.3.4_0081 кІЗМПВ 1 2 3 3 

63 Україна Дунай нижній Дунай Ташлик UA_M5.3.4_0082 кІЗМПВ 1 3 3 3 

64 Україна Дунай нижній Дунай Ташлик UA_M5.3.4_0083 UA_R_12_М_1_Si 1 3 1 3 

65 Україна Дунай нижній Дунай Ташлик UA_M5.3.4_0085 кІЗМПВ 1 2 3 3 

66 Україна Дунай нижній Дунай канал Кофа UA_M5.3.4_0087 ШМПВ 1 2 - 2 

67 Україна Дунай нижній Дунай Дракуля UA_M5.3.4_0088 UA_R_12_М_1_Si 1 3 1 3 

68 Україна Дунай нижній Дунай Дракуля UA_M5.3.4_0090 кІЗМПВ 1 2 3 3 

69 Україна Дунай нижній Дунай Нерушай UA_M5.3.4_0091 кІЗМПВ 1 3 3 3 

70 Україна Дунай нижній Дунай Нерушай UA_M5.3.4_0093 кІЗМПВ 1 2 3 3 

71 Україна Дунай нижній Дунай канал Дунай - Дніпро UA_M5.3.4_0104 ШМПВ 1 2 - 2 

 Полігональні МПВ категорії «озера», «кІЗМПВ» 

72 Україна Дунай нижній Дунай оз.Кагул UA_M5.3.4_0018 UA_L_12_L_1_SH_Si - - - - 

73 Україна Дунай нижній Дунай оз.Картал UA_M5.3.4_0020 UA_L_12_M_1_SH_O - - - - 
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74 Україна Дунай нижній Дунай оз.Ялпуг (Ялпух) UA_M5.3.4_0024 UA_L_12_XL_1_SH_Si - - - - 

75 Україна Дунай нижній Дунай оз.Кугурлуй UA_M5.3.4_0025 UA_L_12_L_1_SH_O - - - - 

76 Україна Дунай нижній Дунай Карасулькське водосховище UA_M5.3.4_0028 кІЗМПВ - - 3 3 

77 Україна Дунай нижній Дунай Кайраклійське водосховище UA_M5.3.4_0032 кІЗМПВ - - 3 3 

78 Україна Дунай нижній Дунай оз.Сафьяни UA_M5.3.4_0034 UA_L_12_M_1_SH_Si - - - - 

79 Україна Дунай нижній Дунай оз.Лунг UA_M5.3.4_0035 UA_L_12_M_1_SH_Si - - - - 

80 Україна Дунай нижній Дунай Ташбунарське водосховище UA_M5.3.4_0038 кІЗМПВ - - 3 3 

81 Україна Дунай нижній Дунай 
Ташбунарське-1 

водосховище 
UA_M5.3.4_0041 кІЗМПВ - - 3 3 

82 Україна Дунай нижній Дунай Великокатлабухське водосх UA_M5.3.4_0044 кІЗМПВ - - 3 3 

83 Україна Дунай нижній Дунай Великокатлабухське-1 водос UA_M5.3.4_0047 кІЗМПВ - - 3 3 

84 Україна Дунай нижній Дунай 
Малокатлабухське-1 

водосхо 
UA_M5.3.4_0053 кІЗМПВ - - 3 3 

85 Україна Дунай нижній Дунай став Новопокровський UA_M5.3.4_0059 кІЗМПВ - - 3 3 

86 Україна Дунай нижній Дунай оз.Катлабуг UA_M5.3.4_0061 UA_L_12_L_1_SH_Si - - - - 

87 Україна Дунай нижній Дунай Вольнінське водосховище UA_M5.3.4_0065 кІЗМПВ - - 3 3 

88 Україна Дунай нижній Дунай Валепержське водосховище UA_M5.3.4_0070 кІЗМПВ - - 3 3 

89 Україна Дунай нижній Дунай Виноградівське водосховищ UA_M5.3.4_0073 кІЗМПВ - - 3 3 

90 Україна Дунай нижній Дунай Задунаївське водосховище UA_M5.3.4_0076 кІЗМПВ - - 3 3 

91 Україна Дунай нижній Дунай Холмське водосховище UA_M5.3.4_0084 кІЗМПВ - - 3 3 

92 Україна Дунай нижній Дунай оз.Китай UA_M5.3.4_0086 UA_L_12_L_1_SH_Si - - - - 

93 Україна Дунай нижній Дунай Виноградівське водосховищ UA_M5.3.4_0089 кІЗМПВ - - 3 3 

94 Україна Дунай нижній Дунай Нерушайське водосховище UA_M5.3.4_0092 кІЗМПВ - - 3 3 

95 Україна Дунай нижній Дунай штучний об'єкт UA_M5.3.4_0094 ШМПВ - - - - 

96 Україна Дунай нижній Дунай штучний об'єкт UA_M5.3.4_0095 ШМПВ - - - - 

97 Україна Дунай нижній Дунай оз.Турке UA_M5.3.4_0096 UA_L_12_M_1_SH_O - - - - 

98 Україна Дунай нижній Дунай оз.Градешка UA_M5.3.4_0097 UA_L_12_S_1_SH_Si - - - - 
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 Опис МПВ Навантаження 

Ризик 
# Країна РБР Суббасейн Назва МПВ Код МПВ Тип / Категорія 

Точкові 
джерела 

Дифузні 
джерела 

Гідро-
морфо-

логія 

99 Україна Дунай нижній Дунай оз.Дервент UA_M5.3.4_0098 UA_L_12_M_1_SH_O - - - - 

100 Україна Дунай нижній Дунай оз.Верега UA_M5.3.4_0099 UA_L_12_M_1_SH_Si - - - - 

101 Україна Дунай нижній Дунай оз.Криве UA_M5.3.4_0100 UA_L_12_S_1_SH_O - - - - 

102 Україна Дунай нижній Дунай лиман Великий Солений UA_M5.3.4_0101 UA_L_12_M_1_SH_O - - - - 

103 Україна Дунай нижній Дунай лиман Пожежний UA_M5.3.4_0102 UA_L_12_S_1_SH_O - - - - 

104 Україна Дунай нижній Дунай лиман Жебриянський UA_M5.3.4_0103 UA_L_12_M_1_SH_Si - - - - 

 Полігональні МПВ категорії «прибережні води» 

105 Україна Дунай нижній Дунай Дунай UA_M5.3.4_0104 UA_CW_M5_M_SH_D_SS - - - - 

 Полігональні МПВ категорії «перехідні води» 

106 Україна Дунай нижній Дунай Акваторія Чорного моря UA_M5.3.4_0105 UA_TW_M5_M_M - - - - 
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ДОДАТОК 2. Характеристика МПзВ у верхньосарматських відкладах 

Параметри Характеристика 
Літолого-гідрогеологічна 

колонка 

Код масиву підземних вод UAM5340N100 

 

Назва масиву підземних вод МПВ у верхньосарматських відкладах 

Площа поширення, км2 16478 

Геологічний індекс N1s3 

Літологія 
Шари вапняку, пісковику, піску, алевриту, які ізольовані один від одного 

шарами глин 

Ґрунтові чи напірні води Напірний 

Склад відкладів, які перекривають Відклади перекриті одновіковими глинами та глинами меотису 

Потужність водоносного шару, м 
Min, Max, Середнє 

Потужність шарів - від 0,4-0,8 до 6,5-15, рідко більше, загальна 
потужність від 1 до 65 

Коеф. фільтрації, К, м/д. Min, Max, Середній Вапняків переважають 5-10, рідко більше, пісків до 5,5 

Коеф. водопровідності, Km, м2/д.  Min, Max, Середній Піски до 10, вапняки – 10-25, рідко більше 

Рівень підземних вод, м.  Min, Max, Середній за період 
спостережень 

В залежності від рельєфу місцевості – на глибинах від 2,5 до 90-100 

Річна амплітуда коливання рівня, м 
Коливання в залежності від водовідбору; зниження рівня на ділянках 

інтенсивної експлуатації підземних вод 

Водовідбір >10 m3/д: так/ні Так 

Кількість експлуатаційних свердловин 912 свердловин (560 водозаборів) 

Експлуатується для питного, сільськогосподарського 
або промислового водопостачання 

Господарсько-питне та сільськогосподарське водопостачання. Розвідано 
6 родовищ питних та 8 родовищ мінеральних вод 

Дебіт свердловин або джерел, дм3/с Свердловини - 0,1-10, рідко більше 

Хімічний склад (головні катіони і аніони) 
Мінералізація 0,7-1,5 г/дм3 (HCO3 SO4 Cl Ca Na Mg); в південній частині 

масиву 1,5-3,8 г/дм3 (Cl Na) 

Основне джерело живлення 
Інфільтрація атмосферних опадів і поверхневих вод на ділянках 

неглибокого залягання, живлення з суміжних водоносних горизонтів 

Взаємозв’язок з поверхневими водами Ні 

Тенденція зміни рівня (знижується-підвищується) 
Коливання в залежності від водовідбору; зниження рівня на ділянках 

інтенсивної експлуатації підземних вод 

Переважна людська діяльність над об’єктом 
Відбір підземних вод для водопостачання. Розвідано 6 родовищ питних 

та 8 родовищ мінеральних вод 

Хімічний стан Добрий 

Кількісний стан Добрий 

Достовірність інформації (висока-низька) Висока 

Кількість річних опадів, мм, середня багаторічна 
По метеостанціях: Затишшя – 504, Сербка – 423, Березанка – 414, 

Роздільна – 509, Очаків – 420,  Одеса – 508, Сарата – 491 
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ДОДАТОК 3. Інформаційна таблиця для підготовки розділу 7 ПУРБ «Огляд виконання програм або заходів, включаючи шляхи досягнення 

визначених цілей» 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 

«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», 
затверджена Законом України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI (надалі 
Програма Дніпро-2021). 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану 
зрошуваних та осушених угідь. 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення біогенними речовинами. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Програмою Дніпро-2021 було передбачено на реалізацію заходу з забезпе-
чення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошува-
них та осушених угідь фінансування в обсязі 30 090,49 млн. грн. на весь 
період реалізації з 2013 по 2021 рік (9 років). 

Цей захід мав стати продовженням реалізації існуючої раніше державної 
цільової програми "Комплексна програма розвитку меліорації земель і 
поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 
роках та прогноз до 2010 року". 

Захід повинен був  здійснити забезпечення розвитку меліорації земель і 
поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, зокрема 
відновлення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, 
реконструкції і модернізації меліоративних систем та їх споруд, інженерної 
інфраструктури меліоративних систем із створенням цілісних технологічних 
комплексів, впровадження нових способів поливу і осушення земель, за-
стосування водо- та енергозберігаючих екологічно безпечних режимів зро-
шення і водо-регулювання. Виконання запланованого заходу здійснюва-
лось протягом 9 років, двома етапами: 2013-2016 роки та 2017-2021 роки.  

З початку реалізації заходів Програма Дніпро-2021 станом на 1 січня 2019 року 

з бюджетів усіх рівнів та інших джерел виділено 26 %, станом на 1 січня 
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2020 р. – 5115,383 млн. грн. (17%) від передбаченої потреби, що призвело 
до значного невиконання її завдань та заходів у визначені терміни.  

Низькі обсяги фактичного фінансування завдань і заходів з усіх джерел 
фінансування. 

Досягнення визначених цілей Визначені цілі не досягнуто.  

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», 
затверджена Законом України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських 
населених пунктів, що користуються привізною водою. 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Програмою Дніпро-2021 було передбачено на реалізацію  заходу фінансу-
вання в обсязі - 1668,6 млн. грн. на весь період реалізації з 2013 по 2021 рік 
(9 років).  

Цей захід був продовженням реалізації державної цільової програми "Ком-
плексна програма першочергового забезпечення сільських населених 
пунктів, що користуються привізною  водою, централізованим водопоста-
чанням у 2001-2005  роках і прогноз до 2010 року ". 

Захід повинен був здійснити підвищення технологічного рівня водокористу-
вання, впровадження маловодних та безводних технологій, розроблення 
більш раціональних нормативів водокористування, будівництва, рекон-
струкції та модернізації систем водопостачання, забезпечити населені 
пункти України, які користувалися привізною водою питною водою в достат-
ній кількості і відповідної якості. 

Виконання запланованого заходу здійснювалось протягом 9 років, двома 
етапами: 2013-2016 роки та 2017-2021 роки.  

З початку реалізації заходів Програма Дніпро-2021 станом на 1 січня 2020 року 

з бюджетів усіх рівнів та  - 283,6 млн. грн. від передбаченої потреби, що 
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призвело до значного невиконання її завдань та заходів у визначені 
терміни.  

Для прикладу, використання коштів згідно з відомчою і програмною кла-
сифікаціями видатків та кредитування державного бюджету у 2020 році на 
реалізацію зазначеного заходу в рамках виконання Програми Дніпро-2021 
Держводагентством України було використаного всього 205 000 тис. грн. 
(4,2% від загальної суми видатків за 2020 рік) 

Досягнення визначених цілей не досягнуто. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», 
затверджена Законом України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії 
вод 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Гідроморфологічні зміни. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Повені та паводки, затоплення територій. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Програмою Дніпро-2021 було передбачено на реалізацію заходу з захисту 
сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії 
вод виділити 1571,48 млн. грн. на весь період реалізації з 2013 по 2021 рік 
(9 років). 

Цей захід мав стати продовженням реалізації існуючої раніше "Комплексна 
програма захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільсь-
когосподарських угідь в Україні у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року". 

Захід передбачав виконання робіт з берегоукріплення та регулювання ру-
сел річок, будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних 
дамб, польдерів, протипаводкових водосховищ, розчищення русел річок, 
упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, розроб-
лення схем комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої 
дії вод, удосконалення методів і технічних приладів для проведення гідро-
метеорологічних спостережень, прогнозування паводків 
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Виконання запланованого заходу здійснювалось протягом 9 років, двома 
етапами: 2013-2016 роки та 2017-2021 роки.  

З початку реалізації заходів Програма Дніпро-2021 з бюджетів усіх рівнів та 

інших джерел виділено станом на 1 січня 2020 р. – 267,152 млн. грн. від 
передбаченої потреби. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», 
затверджена Законом України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управляння водними 
ресурсами, в тому числі й екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та 
поліпшення якості питної води  

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами. 

Гідроморфологічні зміни. 

Поширення інвазивних видів.  

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Виконання заходу здійснювалось протягом 9 років, двома етапами: 2013-
2016 роки та 2017-2021 роки. Особливо варто виділити 2 етап, протягом 
якого передбачалось: впровадити систему інтегрованого управління вод-
ними ресурсами за басейновим принципом шляхом розроблення та вико-
нання планів управління басейнами річок, застосування економічної моделі 
цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових 
рад річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових 
управлінь водних ресурсів; реалізувати водозберігаючі технології, які забез-
печують підвищення функціонування водогосподарсько-меліоративного 
комплексу; удосконалити стандарти і нормативи щодо використання водних 
ресурсів та лімітів забору води і скидання забруднюючих речовин у водні 
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об’єкти; розробити та впровадити аналітичні методи проведення оцінки і 
визначення ризику негативного впливу певних видів провадження госпо-
дарської діяльності на водні ресурси; удосконалити систему державного 
управління водними ресурсами. 

З початку реалізації заходів Програма Дніпро-2021 станом на 1 січня 2019 року 

з бюджетів усіх рівнів та інших джерел виділено 26 %, станом на 1 січня 
2020 р. - 17% від передбаченої потреби. Державні кошти виділяються в ос-
новному на видатки споживання водогосподарського комплексу, оплату 
праці, комунальні послуги, частка фінансування яких з державного бюджету  
для прикладу в 2020 році складала: з загального фонду - 93,5% (2092158,5 
тис. грн.), з спеціального фонду - 81,1% (2261343,4 тис. грн.). Загальні ви-
датки держбюджету на фінансування Програми Дніпро 2021 у 2020 році 
склали 5022671,0 тис грн.. Левова частка всіх коштів використовується на 
експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління вод-
ними ресурсами - 4 561 352,5 тис. грн. (90,8%). Загальні видатки на 
функціонування галузі водного господарства у 2020 році склали - 4353501,9 
тис. грн. (86,7%) з загальних видатків. В той же час, на розвиток галузі вод-
ного господарства з державного  фонду направлено було - 144620 тис. грн. 
та спеціального фонду – 524549,1 тис. грн., що в загальному склало – 
669169,1 тис. грн. (13,3%) від видатків на всю Програму.  

Досягнення визначених цілей частково.  

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України на 2011-2020 роки» 
затверджена Законом України від 03.03.2005 № 2455-IV 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем 
централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного 
водопостачання; доведення якості питної води до вимог нормативно-правових 
актів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та 
водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-
конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, 
обладнання та приладів 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 
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Забруднення небезпечними речовинами. 

Гідроморфологічні зміни. 

Поширення інвазивних видів.  

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми складав 9 471,7 млн. гривень (в цінах 
2010 року), з яких за рахунок державного бюджету – 3 004,3 млн., з інших джерел – 
6 467,4 млн. гривень. 

Основні завдання Програми: 

- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних 
зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та 
гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність 
установленим вимогам; 

- інвентаризації каналізаційних очисних споруд; 

- будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних 
споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скида-
ються у водні об’єкти, а також утилізації осадів; 

- будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної 
води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, техно-
логій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських розробок; 

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопо-
стачання; 

- оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним 
контрольно-аналітичним обладнанням; 

- приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання 
та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу 
з урахуванням національних особливостей, у тому числі в частині поси-
лення відповідальності за-порушення нормативів забруднення навко-
лишнього природного середовища, насамперед скидів промислових 
підприємств у водні об’єкти; 
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- здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторсь-
ких розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, ма-
теріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго- 
і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення 
стічних вод, а також впровадження таких розробок. 

Фінансування за останні 3 роки:  

2018 р. - 200  млн. грн. . (потреба 1,3 млрд. грн.),  

2019 р.  - кошти взагалі не виділялися. 

2020 р. -- кошти взагалі не виділялися.  

Відсутність фінансування проекту з державного бюджету 

Досягнення визначених цілей не досягнуто. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Державна цільова програма розвитку земельних відносин в Україні на період 
до 2020 року затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 17 
червня 2009 р. № 743-р. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Охорона та раціональне використання земель 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами. 

Поширення інвазивних видів. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Надмірна розораність сільськогосподарських угідь призводить до порушення 
екологічно збалансованого співвідношення земель сільсько-господарського, 
природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, 
історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду, 
збільшення площі деградованих, малопродуктивних, а також техногенно 
забруднених земель. 

Відповідальним за її реалізацію Програми були міністерство агропромислового 
комплексу України (Мінагрополітики), як головному розпоряднику коштів 
державного бюджету та Держгеокадастру, як розпоряднику бюджетних коштів 
нижчого рівня. 
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Станом на 1 січня 2021 р.  

500 тис. га деградованих, малопродуктивних та техногенно-забруднених земель 
підлягають консервації, 143 тис. га порушених земель потребують рекультивації, 
294 тис. га малопродуктивних угідь – поліпшення. 

В результаті неефективного управління з боку Мінагрополітики як головного 
розпорядника бюджетних коштів та Держгеокадастру як розпорядника бюджетних 
коштів нижчого рівня, стало ліквідації Мінагрорполітики та реформування 
Держгеокадастру урядом у 2020 р.  

Відсутність фінансування Програми з державного бюджету за даним напрямком 
протягом 2018-2020 років. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду Фонди охорони навколишнього природного середовища (надалі ОНПС) 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Охорона навколишнього природного середовища   

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами. 

Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 

Гідроморфологічні зміни. 

Поширення інвазивних видів. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Повені та паводки, затоплення територій. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

На сьогодні в Україні існує трьохрівнева система екологічних фондів, яка 
складається з Державного фонду ОНПС, обласного та місцевих (міські, селищні і 
сільські) фондів ОНПС. На регіональному рівні вагомим джерелом фінансування 
природо-охоронних заходів є обласний та місцеві фонди охорони навколишнього 
природного середовища. Кошти екологічних фондів використовуються для 
цільового фінансування природоохоронних заходів відповідно до Переліку видів 
діяльності, що належить до природоохоронних заходів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147. 
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Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища від 25.06.1991 р. № 1264-XII. (із змінами від 18.12.2019р.) 
фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища 
(надалі НПС), в тому числі й водних ресурсів здійснюється за рахунок Державного 
бюджету України, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, 
фондів ОНПС, добровільних внесків та інших коштів. 

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державний фонд охорони 
навколишнього природного середовища» від 7.05.1998 р. № 634 (чинна зі змінами 
і доповненнями Постановою КМУ від 4.12.2019 р. № 1065), згідно якої Державний 
фонд ОНПС став частиною Державного бюджету України.  

Згідно з даними 2018 року, частка доходів екологічної сфери (рентна плата, 
екологічний податок, спецдозволи, штрафи) в державному бюджеті склали понад 
52 млрд. грн., з яких 4,6 млрд. грн. було виділено на забезпечення діяльності 
відповідних центральних органів державної влади і екологічного контролю, і, лише 
4,2 млрд. грн. або ж всього 8% екокоштів були виділені на впровадження 
природоохоронних заходів. Сюди ж увійшли й виділення коштів на 
загальнодержавні бюджетні Програми Дніпро-2021 та Питна вода-2020, Якщо ці 4,2 
млрд грн.. розподілити між відомствами та суб’єктами, то виходить наступна 
картина; найбільше  природоохоронних коштів отримало Держводагентство (38%), 
місцеві бюджети (24%), ДАЗВ (22%), Мінприроди (нині Міндовкілля) (9%), 
Держекоінспекція (4%), Держгеонадра (2%). 

На разі в Україні відсутній моніторинг ефективності природоохоронних заходів, 
системи належного планування, неефективне використання коштів,  можливість 
фінансового забезпечення екологічної модернізації самих суб’єктів 
господарювання. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто.   

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма розвитку водного господарства Одеської області на 
період до 2021 року, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 18 
вересня 2013 року № 882-VI 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Підвищення ефективності використання державної меліоративної мережі та 
внутрішньогосподарських меліоративних систем області, підвищення урожайності 
сільськогосподарських культур, поліпшення екологічного стану сільських територій 
та умов проживання населення;  реалізації державної і регіональної політики в 
галузі водного господарства, задоволення потреби населення якісною водою та 
галузей економіки області у водних ресурсах;  інвентаризації та  паспортизації 
водних об’єктів, створення реєстру гідротехнічних споруд та їх власників у басейнах 
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річок, винесення в натуру та облаштування прибережних захисних смуг річок; - 
протипаводкового захисту басейнів річок області та захисту сільських населених 
пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод. 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Гідроморфологічні зміни. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Повені та паводки, затоплення територій. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Етапи реалізації  Програми: І етап 2013 – 2016 роки, ІІ етап 2017 – 2021 роки. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 
2 969 160,698 тис грн, у тому числі: кошти державного бюджету – 1 656 100,698 тис 
грн, кошти місцевого бюджету – 450 324 тис грн, кошти інших джерел – 862 736 тис 
грн.  

Через брак фінансування багатьох результативних показників не вдалося досягти. 
Практично фінансувались видатки обласного управління водного господарства на 
здійснення функціональних завдань, зокрема утримання водогосподарсько-
меліоративного комплексу в частині експлуатації загальнодержавних 
меліоративних систем, а коштів місцевого бюджету вистачало на вирішення вкрай 
нагальних проблем.  

Окремі державні інвестиції виділялись на вирішення питання водопостачання 
населених пунктів області, які користуються привізною водою. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма розвитку водного господарства Одеської області на 
період до 2021 року, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 18 
вересня 2013 року № 882-VI 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання у 
Одеській області 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Виконання цього заходу зазначено в пункті 2 Програми - «Першочергове 
забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що 
користуються привізною водою». 
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Головним виконавцем заходу є ДП "Одеська об'єднана дирекція будівництва 
водогосподарських об'єктів", термін виконання – протягом року (2021). 

Планові обсяги фінансування передбачені програмою: всього – 236 580,7 тис. грн, 
з них кошти державного бюджету – 216 580,7 тис. грн; кошти обласного бюджету –  
20 000 тис. грн. 

Протягом 2021 даний захід не фінансувався. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма розвитку водного господарства Одеської області на 
період до 2021 року, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 18 
вересня 2013 року № 882-VI 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Спорудження систем питного водопостачання 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Повені та паводки, затоплення територій. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Виконання цього заходу зазначено в пункті 2 Програми - «Першочергове 
забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що 
користуються привізною водою». 

Головним виконавцем заходу є ДП "Одеська об'єднана дирекція будівництва 
водогосподарських об'єктів". В рамках заходу передбачено будівництво та 
реконструкція групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, 
розвідних мереж), будівництво та реконструкція локальних водопроводів. 

Планові обсяги фінансування заходу передбачені програмою: всього – 21 000 тис. 
грн, з них кошти державного бюджету – 18 000 тис. грн; кошти місцевого бюджету –  
3 000 тис. грн. 

Протягом 2019 року даний захід не фінансувався. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма розвитку водного господарства Одеської області на 
період до 2021 року, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 18 
вересня 2013 року № 882-VI 
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Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації групових 
водопроводів 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Повені та паводки, затоплення територій. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Виконання цього заходу зазначено в пункті 2 Програми - «Першочергове 
забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що 
користуються привізною водою». 

Головним виконавцем заходу є ДП "Одеська об'єднана дирекція будівництва 
водогосподарських об'єктів". Захід передбачено в рамках завдання 
«Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури 
водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і 
водовідведення у маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає 
нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам». 

Планові обсяги фінансування заходу передбачені програмою: кошти державного 
бюджету – 1000 тис. грн. 

Протягом 2019 року даний захід не фінансувався. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма розвитку водного господарства Одеської області на 
період до 2021 року, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 18 
вересня 2013 року № 882-VI 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних протипаводкових дамб 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Повені та паводки, затоплення територій. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Виконання цього заходу зазначено в пункті 3 Програми - «Захист сільських 
населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод». 

Захід передбачено в рамках завдання «Будівництво, реконструкція та капітальний 
ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, 
берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, 
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відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 
стану річок і водойм». 

Планові обсяги фінансування заходу передбачені програмою: кошти державного 
бюджету – 490 тис. грн. 

Фактичне фінансування даного заходу протягом 2019 року становило 5 189.4 тис. 
грн. Фіннаснування фактично здійснювалось в рамках бюджетної програми 2407070 
"Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії 
вод". 

Досягнення визначених цілей досягнуто 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Одеська регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 
роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 1165-VIІ 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Першочергові заходи з розчистки каналу «Громадський» для поліпшення 
водообміну озер Катлабух і Саф՚яни 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Гідроморфологічні зміни. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

Виконання цього заходу зазначено в пункті 1.2.1 Програми.  

Фінансування заходу передбачено за рахунок обласного бюджету, у частині ст. 85 
Бюджетного кодексу України – 5 880 тис. грн. 

Даного заходу серед переліку заходів, які  були профінансовані протягом 2020 року 
в рамках Програми немає.  

Згідно з Пояснювальною запискою до Програми від Департаменту екології та 
природних ресурсів Одеської ОДА, вказано, що у зв’язку з відсутністю фінансування 
з обласного бюджету проведення всіх інших природоохоронних заходів Одеської 
регіональної комплексної програми з охорони довкілля на 2020-2021 роки 
затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1165-VIІ 
(зі – змінами від 03 березня 2020 року № 1240-VII та від 10 серпня 2020 року № 
1384-VII) протягом 2020 року не здійснювалось. 

Головним виконавцем заходу є Департамент фінансів облдержадміністрації (в 
частині міжбюджетних трансфертів), Ізмаїльська райдержадміністрація. 
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Планові обсяги фінансування: всього – 6860, з них кошти обласного бюджету – 
5 160 тис. грн; кошти небюджетних джерел – 1 700 тис. грн. (інші джерела 
(компенсаційні кошти проекту міжнародної технічної допомоги (MIS ETC CODE 
995). 

Фактично даний захід не фінансувався. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Одеська регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 
роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 1165-VIІ 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Розробка проектної документації з покращення гідрологічного стану р. Карасулак 
(проведення інженерних вишукувань, розробка проектної документації, проведення 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, проведення експертизи, 
затвердження (схвалення) проектної документації) 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Гідроморфологічні зміни. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Виконання цього заходу зазначено в пункті 1.2.3. 

Фінансування заходу передбачено за рахунок обласного бюджет, у частині ст. 85 
Бюджетного кодексу України – 2 000 тис.грн. та бюджетів сіл, селищ, міст районного 
значення – 520 тис. грн. 

Даного заходу серед переліку заходів, які  були профінансовані протягом 2020 року 
в рамках Програми немає.  

Згідно з Пояснювальною запискою до Програми від Департаменту екології та 
природних ресурсів Одеської ОДА, вказано, що у зв’язку з відсутністю фінансування 
з обласного бюджету проведення всіх інших природоохоронних заходів Одеської 
регіональної комплексної програми з охорони довкілля на 2020-2021 роки 
затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1165-VIІ 
(зі – змінами від 03 березня 2020 року № 1240-VII та від 10 серпня 2020 року № 
1384-VII) протягом 2020 року не здійснювалось. 

Головним виконавцем заходу є Болградська  райдержадміністрація, Басейнове 
управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, Департамент 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
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Фактично даний захід не фінансувався. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Одеська регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 
роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 1165-VIІ 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Розробка проектної документації з покращення гідрологічного стану р. Киргиж-
Китай  (проведення інженерних вишукувань, розробка проектної документації, 
проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, проведення 
експертизи, затвердження (схвалення) проектної документації) 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Гідроморфологічні зміни. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Виконання цього заходу зазначено в пункті 1.2.4. 

Фінансування заходу передбачено за рахунок обласного бюджет, у частині ст. 85 
Бюджетного кодексу України – 3 200 тис.грн. та бюджетів сіл, селищ, міст районного 
значення – 400 тис. грн. 

Даного заходу серед переліку заходів, які  були профінансовані протягом 2020 року 
в рамках Програми немає.  

Згідно з Пояснювальною запискою до Програми від Департаменту екології та 
природних ресурсів Одеської ОДА, вказано, що у зв’язку з відсутністю фінансування 
з обласного бюджету проведення всіх інших природоохоронних заходів Одеської 
регіональної комплексної програми з охорони довкілля на 2020-2021 роки 
затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1165-VIІ 
(зі – змінами від 03 березня 2020 року № 1240-VII та від 10 серпня 2020 року № 
1384-VII) протягом 2020 року не здійснювалось. 

Головним виконавцем заходу є Острівненська сільська рада Арцизького району, 
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, 
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

Фактично даний захід не фінансувався. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто. 
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Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Одеська регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 
роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 1165-VIІ 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Розчистка та реконструкція комплексу водопропускних та перегороджувальних 
споруд уздовж річки Малий Тайменчук (затон КСБ СРЗ) на території Кілійської ОТГ 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Гідроморфологічні зміни. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Виконання цього заходу зазначено в пункті 1.2.5. 

Фінансування заходу передбачено за рахунок обласного бюджет, у частині ст. 85 
Бюджетного кодексу України – 2 000 тис.грн. 

Даний захід є серед переліку заходів, які  були профінансовані протягом 2020 року 
в рамках Програми.  

Згідно з Пояснювальною запискою до Програми від Департаменту екології та 
природних ресурсів Одеської ОДА, вказано, що протягом 2020 року з обласного 
бюджету було профінансовано природоохоронний захід: «Розчистка та 
реконструкція комплексу водопропускних та перегороджувальних споруд по річці 
Малий Тайменчук (затон КСБ СРЗ) на території Кілійської ОТГ». 

Головним виконавцем заходу є Департамент фінансів облдержадміністрації (в 
частині міжбюджетних трансфертів), Кілійська райдержадміністрація. 

Фактично на даний захід було профінансовано 185,941 тис грн. 

Досягнення визначених цілей досягнуто. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Одеська регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 
роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 1165-VIІ 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Інженерні вишукування, аналіз поточного стану сховища нафто залишків «Лебяже 
озеро» та розроблення рекомендацій щодо подальшого поводження з об’єктом  

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення небезпечними речовинами. 

Повені, паводки, затоплення територій.  
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Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Фінансування заходу передбачено за рахунок інших джерел – 800 тис. грн. 
(компенсаційні кошти проекту міжнародної технічної допомоги (MIS ETC CODE 995) 

Даного заходу серед переліку заходів, які  були профінансовані протягом 2020 року 
в рамках Програми немає.  

Згідно з Пояснювальною запискою до Програми від Департаменту екології та 
природних ресурсів Одеської ОДА, вказано, що у зв’язку з відсутністю фінансування 
з обласного бюджету проведення всіх інших природоохоронних заходів Одеської 
регіональної комплексної програми з охорони довкілля на 2020-2021 роки 
затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1165-VIІ 
(зі – змінами від 03 березня 2020 року № 1240-VII та від 10 серпня 2020 року № 
1384-VII) протягом 2020 року не здійснювалось. 

Головним виконавцем заходу є Департамент екології та природних ресурсів. 

Фактично даний захід не фінансувався. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Одеська регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 
роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 1165-VIІ 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Розробка проектної документації з розчистки єриків у м. Вилкове 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами 

Гідроморфологічні зміни. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Фінансування заходу передбачено за рахунок інших джерел – 1 000 тис. грн. 
(компенсаційні кошти проекту міжнародної технічної допомоги (MIS ETC CODE 995) 

Даного заходу серед переліку заходів, які  були профінансовані протягом 2020 року 
в рамках Програми немає.  

Згідно з Пояснювальною запискою до Програми від Департаменту екології та 
природних ресурсів Одеської ОДА, вказано, що у зв’язку з відсутністю фінансування 
з обласного бюджету проведення всіх інших природоохоронних заходів Одеської 
регіональної комплексної програми з охорони довкілля на 2020-2021 роки 
затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1165-VIІ 



 

104 

 

(зі – змінами від 03 березня 2020 року № 1240-VII та від 10 серпня 2020 року № 
1384-VII) протягом 2020 року не здійснювалось. 

Головним виконавцем заходу є Департамент екології та природних ресурсів. 

Фактично даний захід не фінансувався. 

Досягнення визначених цілей не досягнуто. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Одеська регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 
роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 1165-VIІ 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Розчищення балки Аная і Дольська та захист від підтоплення частини території 
селища Суворове Ізмаїльського району 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами 

Гідроморфологічні зміни. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Повені та паводки, затоплення територій 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Фінансування заходу передбачено за рахунок обласного бюджету – 2 720 тис. грн. 

Даний захід є серед переліку заходів, які фінансувалися протягом 2020 року в 
рамках Програми.  

Згідно з Пояснювальною запискою до Програми від Департаменту екології та 
природних ресурсів Одеської ОДА, вказано, що даний захід продовжує 
виконуватися.  

Головним виконавцем заходу є Департамент фінансів облдержадміністрації (в 
частині міжбюджетних трансфертів), Суворівська селищна рада Ізмаїльського 
району. 

Фактично даний захід було профінансовано на суму 11231,1 тис. грн за рахунок 
обласного бюджету. 

Досягнення визначених цілей частково. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Одеська регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 
роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 1165-VIІ 
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Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Розроблення документації із землеустрою з організації та встановлення меж 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) та заходи щодо внесення 
відомостей до Державного земельного кадастру 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 

Поширення інвазивних видів. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Фінансування заходу передбачено за рахунок обласного бюджету – 1 100 тис. грн. 

Даний захід є серед переліку заходів, які фінансувалися протягом 2020 року в 
рамках Програми.  

Згідно з Пояснювальною запискою до Програми від Департаменту екології та 
природних ресурсів Одеської ОДА, вказано, що даний захід продовжує 
виконуватися.  

Головним виконавцем заходу є Департамент екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

Фактично даний захід було профінансовано на суму 524,948 тис. грн за рахунок 
обласного бюджету. 

Досягнення визначених цілей частково. 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Одеська регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 
роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 1165-VIІ 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Поліпшення гідрологічного стану, реконструкція балки на території села Стара 
Некрасіва, Саф’янської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Гідроморфологічні зміни. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Фінансування заходу на 2021 рік передбачено за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету – 4 152 025 грн. 

Даний захід є серед переліку заходів, які фінансувалися протягом 2021 року в 
рамках Програми.  

Фактично даний захід було профінансовано на суму 74 879 грн. 
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Досягнення визначених цілей частково  

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 

Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області 
на 2014-2019 роки» затверджена рішенням обласної ради від 21.02.2014 № 
1071-VI. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Досягнення екологічної безпеки та раціоналізації природокористування, охорони та 
поліпшення стану довкілля в регіоні, в тому числі охорона і раціональне 
використання водних ресурсів; охорона і раціональне використання земельних 
ресурсів, захист і реабілітація ґрунтів, підземних і поверхневих вод; збереження 
біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідного фонду 
та формування екомережі. 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами. 

Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 

Гідроморфологічні зміни. 

Поширення інвазивних видів. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Повені та паводки, затоплення територій. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Ресурсним забезпеченням програми у  останньому завершальному 2019 році 
передбачалось виділити кошти на природоохоронні заходи 28950,6 тис. грн. Серед 
напрямків виконання Програми нас, насамперед, цікавили наступними 3 (три) 
розділами:  

- охорона і раціональне використання водних ресурсів;  

- охорона і раціональне використання земельних ресурсів, захист і реабілітація 
ґрунтів, підземних і поверхневих вод;  

- збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток природно-
заповідного фонду та формування екомережі. 

На виконання заходів щодо покращення стану водних об'єктів у 2019 році з 
обласного фонду ОНПС на будівництво та реконструкцію каналізаційних очисних 
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споруд, КНС тощо передбачено - 3298,037 тис. грн. / профінансовано  - 1140,623 
тис. грн. 

У 2019 році з обласного фонду ОНПС на розчистку русел річок, захист від 
підтоплення передбачено 5654,3 тис. грн. / профінансовано - 5584,317 тис. грн.. 

На вирішення екологічних проблем області у 2019 році з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища передбачалось виділення 14155,24 тис. 
грн. / виділено 9700,6 тис. грн. 

Досягнення визначених цілей  Частково 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма розвитку земельних відносин та охорони земель на 
2016-2020 роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 21 грудня 
2015 року № 39-VІI. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Раціональне використання та охорона земельних ресурсів. 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення біогенними речовинами. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 
40870,8 тис. грн. і все за рахунок коштів місцевого бюджету й обласного в тому 

числі.  

У 2019 році на реалізацію заходів Програми було передбачено - 4079,72 тис. грн.. 

з обласного бюджету.  

Нажаль роботи з даного проекту, зокрема винесення в натуру меж земельного 
фонду розпочаті в 2017 році, так і не були завершені через відсутність 
фінансування.  

Досягнення визначених цілей не досягнуто 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки затверджена 
рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 №141-VIII. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Упорядкування джерел питного водопостачання 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 



 

108 

 

Забруднення небезпечними речовинами.  

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Напрям діяльності програми – Охорона джерел питного водопостачання.  

Показником виконання заходу є кількість водозаборів, на яких буде упорядковано 
зони санітарної охорони джерел питного водопостачання. 

Згідно з програмою таких водозаборів має бути 88.  

Виконання заходу заплановано поетапно: 2021 рік – 12 водозаборів, 2022 – 24, 2023 
– 26 та 2024 – 26 водозаборів.  

Фінансування заходу здійснюється за рахунок районних та міських бюджетів 
(16 400, 0 грн), а також за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, 
територіальних громад  (13 100,0 грн), та інших джерел (20 000,0 грн).  

Станом на кінець 2021 року запланований захід виконаний частково у зв’язку із 
недостатнім фінансуванням. 

Досягнення визначених цілей В процесі реалізації 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки затверджена 
рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 №141-VIII. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх 
технологій та обладнання  

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами.  

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Напрям діяльності програми – Охорона джерел питного водопостачання.  

Показником виконання заходу є кількість водозабірних споруд, які будуть 
побудовані та реконструйовані. 

Згідно з програмою таких водозабірних споруд має бути 253.  

Виконання заходу заплановано поетапно: 2021 рік – 36 споруд, 2022 – 59, 2023 – 
68 та 2024 – 90 споруд.  

Фінансування заходу здійснюється за рахунок районних та міських бюджетів 
(34 500, 0 грн), а також за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, 
територіальних громад  (11 700,0 грн), та інших джерел (48 300,0 грн).  
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Станом на кінець 2021 року запланований захід виконаний частково у зв’язку із 
недостатнім фінансуванням. 

Досягнення визначених цілей В процесі реалізації 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки затверджена 
рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 №141-VIII. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах 
централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, 
шкільних і лікувальних закладів, зокрема у сільських населених пунктах, та 
облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним 
автотранспортом 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Напрям діяльності програми – Доведення якості питної води до встановлених 
нормативів. 

Показником виконання заходу є кількість станцій (установок) доочищення питної 
води у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу 
питної води, які планується впровадити. 

Згідно з програмою таких станцій (установок) має бути 36.  

Виконання заходу заплановано поетапно: 2021 рік – 0 споруд, 2022 – 9, 2023 – 11 
та 2024 – 18 станцій.  

Фінансування заходу здійснюється за рахунок державного бюджету (9 000,0 грн), 
районних та міських бюджетів (33 000, 0 грн), а також за рахунок бюджетів сіл, 
селищ, міст районного значення, територіальних громад  (49 500,0 грн), та інших 
джерел (7 600,0 грн).  

Протягом 2021 року, згідно з Програмою, фінансування даного заходу не 
здійснювалося.  

Досягнення визначених цілей В процесі реалізації 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки затверджена 
рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 №141-VIII. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Інвентаризація каналізаційних очисних споруд 



 

110 

 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами.  

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Напрям діяльності програми – Доведення якості питної води до встановлених 
нормативів.  

Показником виконання заходу є кількість каналізаційних очисних споруд, які 
планується інвентаризувати. 

Згідно з програмою таких очисних споруд має бути 15.  

Виконання заходу заплановано поетапно: 2021 рік – 0 споруд, 2022 – 2, 2023 – 4 та 
2024 – 9 споруд.  

Фінансування заходу здійснюється за рахунок районних та міських бюджетів (2 000, 
0 грн), а також за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, 
територіальних громад  (3 300,0 грн), та інших джерел (4 500,0 грн).  

Протягом 2021 року, згідно з Програмою, фінансування даного заходу не 
здійснювалося. 

Досягнення визначених цілей В процесі реалізації 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки затверджена 
рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 №141-VIII. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із 
застосуванням новітніх технологій та обладнання 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами.  

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Напрям діяльності програми – Доведення якості питної води до встановлених 
нормативів.  

Показником виконання заходу є кількість очисних споруд, які планується 
побудувати та реконструювати. 

Згідно з програмою таких очисних споруд має бути 14.  

Виконання заходу заплановано поетапно: 2021 рік – 1 споруд, 2022 – 3, 2023 – 5 та 
2024 – 5 споруд.  
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Фінансування заходу здійснюється за рахунок державного бюджету (260 000,0 грн) 
районних та міських бюджетів (90 000, 0 грн), а також за рахунок бюджетів сіл, 
селищ, міст районного значення, територіальних громад  (44 600,0 грн), та інших 
джерел (42 000,0 грн).  

Станом на кінець 2021 року запланований захід виконаний частково у зв’язку із 
недостатнім фінансуванням. 

Досягнення визначених цілей В процесі реалізації 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки затверджена 
рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 №141-VIII. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та 
водовідведення 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами.  

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Напрям діяльності програми – Доведення якості питної води до встановлених 
нормативів.  

Показником виконання заходу є кількість схем оптимізації роботи систем 
централізованого водопостачання та водовідведення, які планується розробити. 

Згідно з програмою таких схем має бути 22.  

Виконання заходу заплановано поетапно: 2021 рік – 2 схеми, 2022 – 6, 2023 – 6 та 
2024 – 8 схем.  

Фінансування заходу здійснюється за рахунок районних та міських бюджетів (40 
200, 0 грн), а також за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, 
територіальних громад  (12 400,0 грн), та інших джерел (8 210,0 грн).  

Станом на кінець 2021 року запланований захід виконаний частково у зв’язку із 
недостатнім фінансуванням. 

Досягнення визначених цілей В процесі реалізації 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки затверджена 
рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 №141-VIII. 
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Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-
аналітичним обладнанням 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами.  

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Напрям діяльності програми – Доведення якості питної води до встановлених 
нормативів.  

Показником виконання заходу є кількість лабораторій, які будуть оснащені 
сучасним обладнанням. 

Згідно з програмою таких очисних лабораторій має бути 8.  

Виконання заходу заплановано поетапно: 2021 рік – 0 лабораторій, 2022 – 2, 2023 
– 3 та 2024 – 3 лабораторії.  

Фінансування заходу здійснюється повністю за рахунок інших джерел (8 500,0 грн).  

Протягом 2021 року, згідно з Програмою, фінансування даного заходу не 
здійснювалося. 

Досягнення визначених цілей В процесі реалізації 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки затверджена 
рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 №141-VIII. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Будівництво, реконструкція, ремонт мереж централізованого водопостачання  

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами.  

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Напрям діяльності програми – Покращення забезпеченості централізованим 
водопостачанням та водовідведенням.  

Показником виконання заходу є протяжність мереж централізованого 
водопостачання, які планується збудувати, реконструювати, відремонтувати. 

Згідно з програмою протяжність таких мереж буде становити 478 км.  
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Виконання заходу заплановано поетапно: 2021 рік – 92 км, 2022 – 126, 2023 – 130 
та 2024 – 130 км.  

Фінансування заходу здійснюється за рахунок державного бюджету (115 000,0 грн), 
районних та міських бюджетів (56 000, 0 грн), а також за рахунок бюджетів сіл, 
селищ, міст районного значення, територіальних громад  (118 000,0 грн), та інших 
джерел (72 000,0 грн).  

Станом на кінець 2021 року запланований захід виконаний частково у зв’язку із 
недостатнім фінансуванням. 

Досягнення визначених цілей В процесі реалізації 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки затверджена 
рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 №141-VIII. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Будівництво, реконструкція, ремонт мереж централізованого водовідведення. 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами.  

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

Напрям діяльності програми – Покращення забезпеченості централізованим 
водопостачанням та водовідведенням.  

Показником виконання заходу є протяжність мереж централізованого 
водовідведення, які планується збудувати, реконструювати, відремонтувати. 

Згідно з програмою протяжність таких мереж буде становити 165 км.  

Виконання заходу заплановано поетапно: 2021 рік – 26 км, 2022 – 42, 2023 – 46 та 
2024 – 51 км.  

Фінансування заходу здійснюється за рахунок державного бюджету (107 500,0 грн), 
районних та міських бюджетів (42 000, 0 грн), а також за рахунок бюджетів сіл, 
селищ, міст районного значення, територіальних громад  (15 800,0 грн), та інших 
джерел (49 700,0 грн).  

Станом на кінець 2021 року запланований захід виконаний частково у зв’язку із 
недостатнім фінансуванням. 

Досягнення визначених цілей В процесі реалізації 
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Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки затверджена 
рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 №141-VIII. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Капітальний ремонт, реконструкція насосних станцій. 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами.   

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Напрям діяльності програми – Покращення забезпеченості централізованим 
водопостачанням та водовідведенням.  

Показником виконання заходу є кількість станцій, які планується капітально 
відремонтувати, реконструювати. 

Згідно з програмою таких станцій буде 24.  

Виконання заходу заплановано поетапно: 2021 рік – 4 станції, 2022 – 6, 2023 – 6 та 
2024 – 8 станцій.  

Фінансування заходу здійснюється за рахунок районних та міських бюджетів (12 
100, 0 грн), а також за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, 
територіальних громад  (11 500,0 грн), та інших джерел (10 800,0 грн).  

Станом на кінець 2021 року запланований захід виконаний частково у зв’язку із 
недостатнім фінансуванням. 

Досягнення визначених цілей В процесі реалізації 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 
Регіональна програма «Питна вода Одеської області на 2010-2013 і на період 
до 2020 року»  затверджена рішенням обласної ради від 10.09.2010 № 1170-V. 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання. 

Розвиток, реконструкція та будівництво централізованих систем водопостачання та 
водовідведення в населених пунктах області. 

Впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення 
ресурсо- та енергозберігаючих технологій, сучасного обладнання і приладів 
контролю щодо підготовки питної води та очищення стічних вод. 

Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

http://gue.odessa.gov.ua/files/gue/documents/Regionalni_programu/Putna-voda-2010-2013.zip
http://gue.odessa.gov.ua/files/gue/documents/Regionalni_programu/Putna-voda-2010-2013.zip
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Забруднення небезпечними речовинами. 

Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 

Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Програма була розрахована на  11 років в 3 етапи:  

1 етап – 2010 - 2013 роки,  

2 етап – 2014 - 2016 роки; 

3 етап – 2017 - 2020 роки.  

Усього витрат на виконання Програми складали 3894580 тис. грн., державний 
бюджет - 2515600,49 тис. грн. обласний бюджет - 1102288,66 тис. грн., місцеві 
районні, міські (міст обласного значення) бюджети - 250450,17 тис. грн.. інші кошти 
не - бюджетних джерел - 26240,68 тис. грн. 

У 2019 році на заходи з реалізації Програми Питна вода-2020 було спрямовано 
320139,2 тис. грн.  

За ці кошти було модернізовано 1,7 км водопровідних та 0,9 км каналізаційних 
мереж; проведено капітальний ремонт (реконструкцію) 67,0 км водопровідних та 
27,0 км каналізаційних мереж; проведено ремонт 2 водопровідних насосних 
станцій, 6 каналізаційних насосних станцій, 2 водопровідних очисних споруд, 5 
каналізаційних очисних споруд; замінено 3 од. насосного обладнання на 
водопровідних насосних станціях та 4 од. насосного обладнання на каналізаційних 
насосних станціях; проведено ремонт (у т.ч. заміну) 84 водонапірних башт; 
побудовано 24 артезіанські свердловини; придбано та замінено 91 од. насосного 
обладнання на свердловинах; встановлено 4 станції доочищення питної води (3 
бюветних комплекси у м. Болград та один в с. Старі Трояни Кілійського району) та 
виготовлено 31 проектно-кошторисну документацію на здійснення заходів у сферах 
водопостачання та водовідведення.  

Досягнення визначених цілей не досягнуто 

Назва загальнодержавної цільової програми або фонду 

Програма щодо покращення екологічної ситуації в місті Кілія на 2018-
2022 роки, затверджена рішенням Кілійської міської ради від 
31.01.2018р. №637-VII-30 

Назва природоохоронного заходу загальнодержавної 
цільової програми або фонду 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 
санітарного стану водоймищ 
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Відповідність  природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам 

Забруднення органічними речовинами. 

Забруднення біогенними речовинами. 

Забруднення небезпечними речовинами. 

Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 

Гідроморфологічні зміни. 

Виконання природоохоронного заходів та його 
фінансування  

 

Кошторисом програми щодо покращення екологічної ситуації в місті Кілія на 2018 – 
2020 роки у 2020 році було заплановано коштів у розмірі 176 439,042 тис. грн., за 
умов співфінансування великих проектів, таких як Будівництво каналізаційних 
очисних споруд міста Кілія, питного водопроводу селище Омарбія і водогону сирої 
води від НС-1 підйому до очисних споруд міського водопроводу в м.Кілія із 
Державним Фондом регіонального розвитку.  

Було передбачено  фінансування прочищення (будівництво) дощової каналізації 
(зливо скидів) та водовідведення в місті Кілія за рахунок додаткових надходжень.  

Фінансування програми здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету згідно 
напрямам діяльності та обсягів фінансування.  

Досягнення визначених цілей частково 
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Список карт  

Карта 1. Район суббасейну нижнього Дунаю   

Карта 2. Адміністративні одиниці (суббасейн нижнього Дунаю  ) 

Карта 3. Екорегіони  

Карта 4. Розподіл річок за площею водозбору  

Карта 5. Розподіл річок за висотою водозбору 

Карта 6. Розподіл річок за геологічними породами  

Карта 7. Масиви поверхневих вод 

Карта 8. Об’єкти Смарагдової мережі 

Карта 9. Питні водозабори 

Карта 10. Мережа гідрологічних постів  

Карта 11. Ризик недосягнення МПВ доброго екологічного стану, викликаний точковими джере-
лами забруднення 

Карта 12. Ризик недосягнення МПВ доброго екологічного стану, викликаний дифузними джере-
лами забруднення 

Карта 13. Розподіл МПВ за гідроморфологічними навантаженнями  

Карта 14. Оцінка ризику недосягнення МПВ доброго екологічного стану  

Карта 15. Мережа пунктів моніторингу поверхневих вод, 2022 рік 
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