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Законодавство України частково відповідає вимогам Директиви (ступінь відповідності низький).
Основними органами, що відповідають за реалізацію водної політики в Україні є Мінприроди та Держводагентство. Один з наріжних принципів у цій галузі – принцип
басейнового управління – закріплено у Водному Кодексі України та низці інших нормативних актів. Його інституційним втіленням на практиці є створення басейнових
управлінь водних ресурсів (БУВР), басейнових рад тощо. Україна бере активну участь у реалізації басейнового принципу у процесі співпраці з іншими державами регіону.
Так, Графік запланованих заходів в рамках головування України у Міжнародній Комісії із захисту р. Дунай (МКЗД) (до кінця 2011 року) передбачає започаткування
процесу підготовки планів управління басейнами р. Прут та р. Сірет, а також Плану управління басейном дельти Дунаю. Законом України «Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI передбачається реформування протягом першого етапу (до 2015 року)
системи державного управління в галузі охорони та раціонального використання вод шляхом впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим
принципом (Ціль 2).
У планах Кабінету Міністрів України підготовка протягом 10 років після набуття чинності Угодою про асоціацію проекту Закону України щодо внесення змін до Водного
кодексу України (див. Прогресивний план адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, схвалений на засіданні Координаційної ради з
адаптації законодавства України до законодавства ЄС). Відповідальність за розробку цього акту покладено на Мінприроди і Держводагентство.
Для забезпечення належного впровадження басейнового принципу управління слід вжити наступних заходів: по-перше, на законодавчому рівні закріпити районування
території України за басейновим принципом; по-друге, забезпечити формування інституційної структури управління водними ресурсами за басейновим принципом; потретє, розробити та закріпити у правовому полі критерії оцінки стану річкового басейну; по-четверте, розробити та затвердити Положення про плани управління річковими
басейнами та методику їх підготовки, а також розробити методику підготовки програм заходів, передбачених ст. 11 Директиви та, по-п’яте, розробити плани управління
річковими басейнами (у т.ч. з урахуванням вимог ст. 14 Директиви щодо інформування громадськості і консультацій). Варто врахувати, що в Україні існує позитивний
досвід участі у розробці плану управління річковим басейном. Так, у 2010 році в рамках співпраці з МКЗД розроблено план управління басейном р. Тиса.
Слід також зазначити, що офіційний переклад Директиви українською мовою має істотні недоліки, які необхідно терміново усунути.
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2

3

4

5

6

7

8

Purpose
The purpose of this Dir
is to establish a
framework for the
protection of inland
surface waters,
transitional waters,
coastal waters and
groundwater which:
(a) prevents further
deterioration and
protects and enhances
the status of aquatic
ecosystems and, with
regard to their water
needs, terrestrial
ecosystems and
wetlands directly
depending on the
aquatic ecosystems;
(b) promotes
sustainable water use
based on a long-term
protection of available
water resources;
© aims at enhanced
protection and
improvement of the
aquatic environment,
inter alia, through
specific measures for
the progressive
reduction of

Мета
Мета цієї Директиви
полягає у
започаткуванні
структури охорони
внутрішніх
поверхневих вод,
перехідних вод,
прибережних вод і
ґрунтових вод, яка:
(a) відвертає подальше
погіршення і здійснює
охорону та покращує
стан водних екосистем
та враховує їх потреби у
воді, наземних
екосистемах і надмірно
зволожених землях, що
мають безпосередню
залежність від водних
екосистем;
(b) сприяє стабільному
використанню води, що
базується на
довгочасному захисті
наявних водних
ресурсів;
€ має на меті досконалу
охорону і
вдосконалення водного
середовища, inter alia,
шляхом особливих
заходів для поступового

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР

Fully /
Повністю

-

-

-
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Translation into
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discharges, emissions
and losses of priority
substances and the
cessation or phasingout of discharges,
emissions and losses of
the priority hazardous
substances;
(d) ensures the
progressive reduction
of pollution of
groundwater and
prevents its further
pollution, and
(e) contributes to
mitigating the effects
of floods and droughts
and thereby contributes
to:
- the provision of the
sufficient supply of
good quality surface
water and groundwater
as needed for
sustainable, balanced
and equitable water
use,
- a significant reduction
in pollution of
groundwater,
- the protection of
territorial and marine
waters, and
- achieving the
objectives of relevant

зменшення викидів,
виділень і витоків
речовин, боротьба із
забрудненнями якими
вимагає першочергових
заходів;
(d) передбачає
поступове зменшення
забруднення ґрунтової
води і запобігання її
подальшому
забрудненню, і
€ сприяє зменшенню
впливу повеней і посух
і тим самими сприяє:
- постачанню
достатньої кількості
поверхневої води
доброї якості і
ґрунтових вод, як цього
потребує стале,
збалансоване і
справедливе
водокористування,
- значному зменшенню
забруднення ґрунтової
води,
- охороні
територіальних і
морських вод, і
- досягненню цілей
актуальних
міжнародних угод,
включаючи ті, що їх
метою є запобігти і

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Text of the provision
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Translation into
Ukrainian / Переклад
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international
agreements, including
those which aim to
prevent and eliminate
pollution of the marine
environment, by
Community action
under Art 16(3) to
cease or phase out
discharges, emissions
and losses of priority
hazardous substances,
with the ultimate aim
of achieving
concentrations in the
marine environment
near background values
for naturally occurring
substances and close to
zero for man-made
synthetic substances.

усунути забруднення
морського середовища
за рахунок дій
Співтовариства згідно
статті 16 (3) щодо
усунення (принаймні
поступового) стоків,
викидів і втрат
небезпечних речовин,
боротьба із
забрудненням якими
вимагає першочергових
заходів, з кінцевою
метою досягти
концентрацій у
морському середовищі,
близьких до фонових
значень для речовин
природного
походження і близьких
до нуля для
синтетичних речовин
штучного походження.
Визначення
Для цілей цієї
Директиви
застосовуються такі
визначення:
1. «Поверхнева вода»
означає внутрішні води,
за виключенням
ґрунтових вод, а також
перехідні і прибережні
води (у випадку
розгляду з точки зору

Definitions
For the purposes of this
Dir the following
definitions shall apply:
1. ‘Surface water’
means inland waters,
except groundwater;
transitional waters and
coastal waters, except
in respect of chemical
status for which it shall
also include territorial

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1 – термін
«води поверхневі»);
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
здійснення державного
моніторингу вод» від 20
липня 1996 р. № 815;
Наказ Державного
комітету України з
питань технічного

In part/
Частково

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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waters.

хімічного стану це
поняття також означає
територіальні води).

2. ‘Groundwater’
means all water which
is below the surface of
the ground in the

2. «Ґрунтова вода»
означає усяку воду, яка
знаходиться нижче
поверхні ґрунту у зоні

регулювання та
споживчої політики
«Про затвердження
національних стандартів,
національного
класифікатора України,
затвердження змін до
національних стандартів,
скасування нормативних
документів та внесення
змін до наказів
Держспоживстандарту»
від 12 грудня 2007 р. №
357 (Національний
класифікатор України
ДК 008:2007
"Класифікатор корисних
копалин" (ККК)); Наказ
Міністерства охорони
навколишнього
природного середовища
України «Методика
розрахунку розмірів
відшкодування збитків,
заподіяних державі
внаслідок порушення
законодавства про
охорону та раціональне
використання водних
ресурсів» від 20 липня
2009 р. № 389 (п. 1.7)
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1 – термін
«води підземні»); Наказ

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

“Overview of the Status of Harmonizing the Ukrainian Legislation with the EU Requirements and the Baseline Plan for Harmonization of Ukraine’s legislation with the EU laws”. Ukraine, 2011.

5

Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
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saturation zone and in
direct contact with the
ground or subsoil.

насичення і у прямому
контакті з ґрунтом чи
підґрунтям.

Державної комісії
України по запасах
корисних копалин «Про
затвердження Інструкції
із застосування
Класифікації запасів і
ресурсів корисних
копалин державного
фонду надр до родовищ
питних і технічних
підземних вод» від 4
лютого 2000 р. № 23 (п.
1.5.2); Наказ Державного
комітету України з
питань технічного
регулювання та
споживчої політики
«Про затвердження
національних стандартів,
національного
класифікатора України,
затвердження змін до
національних стандартів,
скасування нормативних
документів та внесення
змін до наказів
Держспоживстандарту»
від 12 грудня 2007 р. №
357 (Національний
класифікатор України
ДК 008:2007
"Класифікатор корисних
копалин" (ККК)) (п. 3.1);
Наказ Міністерства
охорони навколишнього

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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3. ‘Inland water’ means
all standing or flowing
water on the surface of
the land, and all
groundwater on the
landward side of the
baseline from which the
breadth of territorial
waters is measured.

3. «Внутрішня вода»
означає усяку стоячу
або текучу воду на
поверхні землі і усяку
ґрунтову воду, що
знаходиться у напрямі
«на берег» від базової
лінії, від якої
вимірюється ширина
територіальних вод.

4. ‘River’ means a body
of inland water flowing
for the most part on the
surface of the land but
which may flow
underground for part of
its course.

4. «Ріка» означає масив
внутрішньої води, яка
протікає головним
чином по поверхні
землі, але яка може
частину свого шляху
протікати під землею.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
природного середовища
України «Методика
розрахунку розмірів
відшкодування збитків,
заподіяних державі
внаслідок порушення
законодавства про
охорону та раціональне
використання водних
ресурсів» від 20 липня
2009 р. № 389 (п. 1.7)
ЗУ «Про державний
кордон України» від 04
листопада 1991 р. №
1777-XII (ст. 6);
Постанова КМУ «Про
затвердження Правил
охорони внутрішніх
морських вод і
територіального моря від
забруднення та
засмічення» від 19
лютого 1996 р. № 269
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 3); ГОСТ
17.1.1.02-77 Охрана
природы. Гидросфера.
Классификация водных
объектов; Постанова
КМУ «Про порядок
використання земель у
зонах їх можливого
затоплення внаслідок
повеней і паводків» від

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

In part/
Частково

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

In part/
Частково

Доповнити ст. 1
Водного Кодексу
України
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5. ‘Lake’ means a body
of standing inland
surface water.

5. «Озеро» означає
масив стоячої
внутрішньої
поверхневої води.

6. ‘Transitional waters’
are bodies of surface
water in the vicinity of
river mouths which are
partly saline in character
as a result of their
proximity to coastal
waters but which are
substantially influenced
by freshwater flows.

6. «Перехідні води» є
масивами поверхневої
води поблизу гирла
річок, які є частково
солоними за своєю
природою внаслідок їх
близькості до
прибережних вод, але
на які істотно
впливають потоки
прісної води.

7. ‘Coastal water’
means surface water on
the landward side of a
line, every point of
which is at a distance of
one nautical mile on the
seaward side from the
nearest point of the
baseline from which the
breadth of territorial

7. «Прибережна вода»
означає поверхневу
воду, що знаходиться у
напрямі «на берег» від
лінії, кожна точка якої
розташована на відстані
в одну морську милю у
напрямі «на море» від
найближчої точки
базової лінії, від якої

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
31 січня 2001 р. № 87
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1 – термін
«озеро»); ГОСТ
17.1.1.02-77 Охрана
природы. Гидросфера.
Классификация водных
объектов
ГОСТ 17.1.1.02-77
Охрана природы.
Гидросфера.
Классификация водных
объектов; Наказ
Міністерства охорони
здоров'я України «Про
затвердження
Державних санітарних
правил і норм скидання з
суден стічних,
нафтоутримуючих,
баластних вод і сміття у
водоймища (ДСанПІН
199-97)» від 09 липня
1997 р. № 199 (п. 2.11)
Постанова КМУ «Про
затвердження Правил
охорони внутрішніх
морських вод і
територіального моря від
забруднення та
засмічення» від 19
лютого 1996 р. № 269;
«Санитарные правила и
нормы охраны

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

In part/
Частково

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

In part/
Частково

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Fully /
Повністю

Доповнити ст. 1
Водного Кодексу
України
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

waters is measured,
extending where
appropriate up to the
outer limit of
transitional waters.

вимірюється ширина
територіальних вод,
простягаючись, де це є
доцільним, до
зовнішньої граничної
межі перехідних вод.

8. ‘Artificial water
body’ means a body of
surface water created by
human activity.

8. «Штучний водний
масив» означає масив
поверхневої води,
створений діяльністю
людини.

прибрежных вод морей
от загрязнения в местах
водопользования
населения» от 6 июля
1988 г. № 4631-88; Наказ
Міністерства охорони
здоров'я України «Про
затвердження
Державних санітарних
правил і норм скидання з
суден стічних,
нафтоутримуючих,
баластних вод і сміття у
водоймища (ДСанПІН
199-97)» від 09 липня
1997 р. № 199 (п. 2.26)
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 3); ГОСТ
17.1.1.02-77 Охрана
природы. Гидросфера.
Классификация водных
объектов; Наказ
Міністерства охорони
навколишнього
природного середовища
України «Методика
розрахунку розмірів
відшкодування збитків,
заподіяних державі
внаслідок порушення
законодавства про
охорону та раціональне
використання водних
ресурсів» від 20 липня

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

9. ‘Heavily modified
water body’ means a
body of surface water
which as a result of
physical alterations by
human activity is
substantially changed in
character, as designated
by the MS in
accordance with the
provisions of Annex II.
10. ‘Body of surface
water’ means a discrete
and significant element
of surface water such as
a lake, a reservoir, a
stream, river or canal,
part of a stream, river or
canal, a transitional
water or a stretch of
coastal water.

9. «Сильно змінений
водний масив» означає
масив поверхневої води,
який під дією фізичних
змін завдяки діяльності
людини поступово
змінює свою природу,
як було зазначено
державою-членом
відповідно до положень
Додатку II.
10. «Масив поверхневої
води» означає окрему і
значну складову
поверхневої води, таку,
як озеро, водосховище,
потік, ріка або канал,
частина потоку, ріки
або каналу, перехідна
вода або ділянка
прибережної води.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
2009 р. № 389
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 3); ГОСТ
17.1.1.02-77 Охрана
природы. Гидросфера.
Классификация водных
объектов; ДСТУ 3041-95.
Гідросфера,
використання і охорона
води. Терміни та
визначення.
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1 – термін
«водний об’єкт»); Наказ
Міністерства охорони
навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об’єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116 (п. 1.3);
Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Методика
розрахунку розмірів
відшкодування збитків,
заподіяних державі

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Is lacking /
Бракує

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

11. ‘Aquifer’ means a
subsurface layer or
layers of rock or other
geological strata of
sufficient porosity and
permeability to allow
either a significant flow
of groundwater or the
abstraction of
significant quantities of
groundwater.

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

11. «Водоносний шар»
означає підповерхневий
шар або шари скельних
або інших геологічних
порід достатньої
пористості і
проникності для того,
щоб зробити
можливими чи значний
потік ґрунтової води, чи
відведення значних
об’ємів ґрунтової води.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
внаслідок порушення
законодавства про
охорону та раціональне
використання водних
ресурсів» від 20 липня
2009 р. № 389; Правила
охраны поверхностных
вод от 21 февраля 1991
г.; Наказ Державної
комісії України по
запасах корисних
копалин «Про
затвердження Інструкції
із застосування
Класифікації запасів і
ресурсів корисних
копалин державного
фонду надр до родовищ
питних і технічних
підземних вод» від 4
лютого 2000 р. № 23 (п.
1.5.3)
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1 – термін
«водоносний горизонт»);
Наказ Міністерства
охорони здоров’я
України «Про
затвердження
Державних санітарних
норм та правил
«Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної
для споживання

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

12. ‘Body of
groundwater’ means a
distinct volume of
groundwater within an
aquifer or aquifers.

12. "Масив ґрунтової
води" означає окремий
об'єм ґрунтової води в
межах водоносного
шару або шарів.

13. ‘River basin’ means
the area of land from
which all surface run-off
flows through a
sequence of streams,
rivers and, possibly,
lakes into the sea at a
single river mouth,
estuary or delta.
14. ‘Sub-basin’ means
the area of land from
which all surface run-off
flows through a series of
streams, rivers and,
possibly, lakes to a
particular point in a
water course (normally

13. "Басейн ріки "
означає зону суші, з
якої весь поверхневий
стік йде крізь цілу
низку потоків, рік і,
можливо, озер до моря
через єдине річкове
гирло, естуарій або
дельту.
14. "Суббасейн" означає
зону суші, з якої весь
поверхневий стік йде
крізь низку потоків,
річок і, можливо, озер
до окремої точки на
водному шляху
(звичайно озеро або

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
людиною»» (ДсанПіН
2.2.4-171-10) від 12
травня 2010 р. № 400 (п.
2.1 – термін «водоносний
горизонт»)
Наказ Державної комісії
України по запасах
корисних копалин «Про
затвердження Інструкції
із застосування
Класифікації запасів і
ресурсів корисних
копалин державного
фонду надр до родовищ
питних і технічних
підземних вод» від 4
лютого 2000 р. № 23 (п.
1.5.7)
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1)

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

In part/
Частково

Доповнити ст. 1
Водного Кодексу
України

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Is lacking /
Бракує

Доповнити ст. 1
Водного Кодексу
України

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Is lacking /
Бракує

Доповнити ст. 1
Водного Кодексу
України

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

a lake or a river
confluence).
15. ‘River basin
district’ means the area
of land and sea, made
up of one or more
neighbouring river
basins together with
their associated
groundwaters and
coastal waters, which is
identified under Art
3(1) as the main unit
for management of
river basins.
16. ‘Competent
Authority’ means an
authority or authorities
identified under Art
3(2) or 3(3).
17. ‘Surface water
status’ is the general
expression of the status
of a body of surface
water, determined by
the poorer of its
ecological status and its
chemical status.

місце злиття річок).
15. "Район басейну
ріки" означає зону суші
і моря, утворену одним
або кількома сусідніми
басейнами разом з
пов'язаними з ними
ґрунтовими і
прибережними водами,
що визначається
відповідно до статті 3
(1) як головна одиниця
у розпоряджанні
басейном річок.
16. «Компетентні
органи влади» означає
орган або органи влади,
визначені у статтях 3 (2)
або 3 (3).
17. "Стан поверхневої
води" є загальним
виразом для стану
масиву поверхневої
води, що визначається
його найгіршим рівнем
з точки зору екології і
хімії.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1)

Is lacking /
Бракує

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР

Fully /
Повністю

Наказ Мінекобезпеки
України «Про
затвердження методики
екологічної оцінки
якості поверхневих вод
за відповідними
категоріями» від 31
березня 1998 р. № 44;
Постанова КМУ «Про
затвердження Правил
охорони поверхневих
вод від забруднення
зворотними водами» від
25 березня 1999 р. № 465
(п. 2)

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Доповнити ст. 1
Водного Кодексу
України

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Розглянути
можливість
застосування
існуючих
класифікацій вод за
відповідними
категоріями для
цілей впровадження
цієї Директиви.

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
Розглянути
можливість
застосування
існуючих
класифікацій вод за
відповідними
категоріями для
цілей впровадження
цієї Директиви.

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

18. ‘Good surface water
status’ means the status
achieved by a surface
water body when both
its ecological status and
its chemical status are
at least ‘good’.

18. "Добрий стан
поверхневої води"
означає стан,
досягнутий масивом
поверхневої води, коди
і екологічний, і
хімічний стан є,
принаймні, "добрими".

Is lacking /
Бракує

19. ‘Groundwater
status’ is the general
expression of the status
of a body of
groundwater,
determined by the
poorer of its quantitative
status and its chemical
status.

19. "Стан ґрунтової
води" є загальним
виразом стану масиву
ґрунтової води, що
визначається його
найнижчим рівнем з
кількісної і хімічної
точки зору.

20. ‘Good groundwater
status’ means the status
achieved by a
groundwater body
when both its
quantitative status and
its chemical status are

20. "Добрий стан
ґрунтової води" означає
стан, досягнутий
масивом ґрунтової
води, коли його і
кількісний, і хімічний
стан є, принаймні,

Наказ Мінекобезпеки
України «Про
затвердження методики
екологічної оцінки
якості поверхневих вод
за відповідними
категоріями» від 31
березня 1998 р. № 44;
Постанова КМУ «Про
затвердження Правил
охорони поверхневих
вод від забруднення
зворотними водами» від
25 березня 1999 р. № 465
(п. 7)
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. ст. 27, 61,
82, 105); Наказ
Держжитлокомунгоспу
України «Про
затвердження Правил
технічної експлуатації
систем водопостачання
та каналізації населених
пунктів України» від 05
липня 1995 р. № 30 (п.
5.3.1)
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. ст. 27, 61,
105)

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Is lacking /
Бракує

Розглянути
можливість
застосування
існуючих
класифікацій вод за
відповідними
категоріями для
цілей впровадження
цієї Директиви.

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Is lacking /
Бракує

Розглянути
можливість
застосування
існуючих
класифікацій вод за
відповідними
категоріями для

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

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

Наказ Мінекобезпеки
України «Про
затвердження методики
екологічної оцінки
якості поверхневих вод
за відповідними
категоріями» від 31
березня 1998 р. № 44

Is lacking /
Бракує

22. "Добрий
екологічний стан" є
станом масиву
поверхневої води,
класифікованої таким
чином згідно Додатку
V.

Наказ Мінекобезпеки
України «Про
затвердження методики
екологічної оцінки
якості поверхневих вод
за відповідними
категоріями» від 31
березня 1998 р. № 44;
Постанова КМУ «Про
затвердження Правил
охорони поверхневих
вод від забруднення
зворотними водами» від
25 березня 1999 р. № 465

Is lacking /
Бракує

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

at least ‘good’.

"добрими".

21. ‘Ecological status’
is an expression of the
quality of the structure
and functioning of
aquatic ecosystems
associated with surface
waters, classified in
accordance with Annex
V.
22. ‘Good ecological
status’ is the status of a
body of surface water,
so classified in
accordance with Annex
V.

23. ‘Good ecological
potential’ is the status of
a heavily modified or an
artificial body of water,
so classified in
accordance with the
relevant provisions of
Annex V.

23. "Добрий
екологічний потенціал"
є станом сильно
зміненого або штучного
масиву води,
класифікованим як
такий на підставі
відповідних положень
Додатку V.
24. "Добрий хімічний

24. ‘Good surface water

Наказ Мінекобезпеки

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
цілей впровадження
цієї Директиви.
Розглянути
можливість
застосування
існуючих
класифікацій вод за
відповідними
категоріями для
цілей впровадження
цієї Директиви.
Розглянути
можливість
застосування
існуючих
класифікацій вод за
відповідними
категоріями для
цілей впровадження
цієї Директиви.

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Is lacking /
Бракує

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Is lacking /

Розглянути

Мінприроди,

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

chemical status’ means
the chemical status
required to meet the
environmental
objectives for surface
waters established in
Art 4(1)(a), that is the
chemical status
achieved by a body of
surface water in which
concentrations of
pollutants do not exceed
the environmental
quality standards
established in Annex
IX and under Art 16(7),
and under other
relevant Community
legislation setting
environmental quality
standards at
Community level.

стан поверхневої води"
означає хімічний стан,
який має відповідати
цілям, що їх поставлено
перед поверхневими
водами з точки зору
охорони довкілля у
статті 4 (1) (а), а саме,
що масив поверхневої
води досяг такого
хімічного стану, коди
концентрації
забруднювачів не
перевищують
стандартів якості
довкілля, встановлених
у Додатку IX і
відповідно до статті 16
(7), а також з іншим
відповідним
законодавством
Співтовариства, що
встановлює стандарти
якості стосовно
довкілля на рівні
Співтовариства.
25. "Добрий хімічний
стан ґрунтової води" є
хімічним станом масиву
ґрунтової води, який
відповідає всім умовам,
зазначеним у таблиці
2.3.2 Додатку V.

України «Про
затвердження методики
екологічної оцінки
якості поверхневих вод
за відповідними
категоріями» від 31
березня 1998 р. № 44;
Постанова КМУ «Про
затвердження Правил
охорони поверхневих
вод від забруднення
зворотними водами» від
25 березня 1999 р. № 465
(п. 7)

Бракує

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. ст. 27, 61,
105); Наказ
Держжитлокомунгоспу
України «Про
затвердження Правил
технічної експлуатації
систем водопостачання

Is lacking /
Бракує

25. ‘Good groundwater
chemical status’ is the
chemical status of a
body of groundwater,
which meets all the
conditions set out in
table 2.3.2 of Annex V.

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
можливість
застосування
існуючих
класифікацій вод за
відповідними
категоріями для
цілей впровадження
цієї Директиви.

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Розглянути
можливість
застосування
існуючих
класифікацій вод за
відповідними
категоріями для
цілей впровадження
цієї Директиви.

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

26. ‘Quantitative status’
is an expression of the
degree to which a body
of groundwater is
affected by direct and
indirect abstractions.

26. "Кількісний стан" є
виразом ступеня, до
якого масив ґрунтової
води зазнає прямого і
непрямого впливу
водокористування.

27. ‘Available
groundwater resource’
means the long-term
annual average rate of
overall recharge of the
body of groundwater
less the long-term
annual rate of flow
required to achieve the
ecological quality
objectives for
associated surface
waters specified under
Art 4, to avoid any
significant diminution
in the ecological status
of such waters and to
avoid any significant

27. "Наявний запас
ґрунтової води" означає
довготерміновий
середній річний
загальний приріст
масиву ґрунтової води
мінус довготермінову
річну витрату потоку,
необхідну для того, щоб
досягти належної
екологічної якості
пов'язаних з потоком
поверхневих вод,
зазначених у статті 4,
щоб уникнути жодного
значного погіршення
екологічного стану
таких вод і уникнути

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
та каналізації населених
пунктів України» від 05
липня 1995 р. № 30 (п.
5.3.2)
Наказ Державної комісії
України по запасах
корисних копалин «Про
затвердження Інструкції
із застосування
Класифікації запасів і
ресурсів корисних
копалин державного
фонду надр до родовищ
питних і технічних
підземних вод» від 4
лютого 2000 р. № 23 (п.
1.5.5)
Наказ Державної комісії
України по запасах
корисних копалин «Про
затвердження Інструкції
із застосування
Класифікації запасів і
ресурсів корисних
копалин державного
фонду надр до родовищ
питних і технічних
підземних вод» від 4
лютого 2000 р. № 23 (п.
1.5.6)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

In part/
Частково

Розглянути
можливість
застосування
існуючих
класифікацій вод за
відповідними
категоріями для
цілей впровадження
цієї Директиви.

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

In part/
Частково

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

damage to associated
terrestrial ecosystems.

завдання будь-якої
значної шкоди,
пов'язаним з потоком
наземним екосистемам.
28. "Добрий кількісний
стан" є станом,
визначеним у таблиці
2.1.2 Додатку V.

28. ‘Good quantitative
status’ is the status
defined in table 2.1.2 of
Annex V.

29. ‘Hazardous
substances’ means
substances or groups of
substances that are
toxic, persistent and
liable to bio-accumulate,
and other substances or
groups of substances
which give rise to an
equivalent level of
concern.

29. "Небезпечні
речовини" означає
речовини або групи
речовин, що є
токсичними, стійкими і
такими, що мають
схильність до
накопичення у
біологічних об'єктах, а
також інші речовини
або групи речовин, що
викликають такий
самий рівень
занепокоєння.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

ЗУ «Про об'єкти
підвищеної небезпеки»
від 18 січня 2001 р. №
2245-III (ст. 1);
Постанова КМУ «Про
Порядок розроблення і
затвердження
нормативів гранично
допустимого скидання
забруднюючих речовин
та перелік
забруднюючих речовин,
скидання яких
нормується» від 11
вересня 1996 р. № 1100;
Наказ Міністерства
охорони здоров'я
України «Про
затвердження
Державних санітарних
норм та правил
"Гігієнічні вимоги до

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Is lacking /
Бракує

Розглянути
можливість
застосування
існуючих
класифікацій вод за
відповідними
категоріями для
цілей впровадження
цієї Директиви.
-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України,
МОЗ

2016

Fully /
Повністю
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

30. ‘Priority substances’
means substances
identified in accordance
with Art 16(2) and listed
in Annex X. Among
these substances there
are ‘priority hazardous
substances’ which
means substances
identified in accordance
with Art 16(3) and (6)
for which measures
have to be taken in
accordance with Art

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

30. "Речовини, боротьба
із забрудненням якими
потребує
першочергових заходів"
означає речовини,
визначені згідно статті
16 (2) і перелічені у
Додатку X. Серед цих
речовин є "небезпечні
речовини, боротьба із
забрудненням якими
потребує
першочергових
заходів", що означає

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
води питної, призначеної
для споживання
людиною"» (ДСанПіН
2.2.4-171-10) від 12
травня 2010 р. № 400;
«Санитарные правила и
нормы охраны
поверхностных вод от
загрязнения» от 04 июля
1988 г. № 4630-88; Наказ
Міністерства охорони
здоров'я України «Про
затвердження
Державних санітарних
правил і норм скидання з
суден стічних,
нафтоутримуючих,
баластних вод і сміття у
водоймища (ДСанПІН
199-97)» від 09 липня
1997 р. № 199 (п. 2.34)
Постанова КМУ «Про
Порядок розроблення і
затвердження
нормативів гранично
допустимого скидання
забруднюючих речовин
та перелік
забруднюючих речовин,
скидання яких
нормується» від 11
вересня 1996 р. № 1100

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Is lacking /
Бракує

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

16(1) and (8).

речовини, визначені
відповідно до статті 16
(3) і (6), до яких слід
вживати заходів
відповідно до статті 16
(1) і (8).
31. "Забруднювач"
означає будь-яку
речовину, яка може
викликати забруднення,
зокрема, речовини,
перелічені у Додатку
VIII.

31. ‘Pollutant’ means
any substance liable to
cause pollution, in
particular those listed
in Annex VIII.

32. ‘Direct discharge to
groundwater’ means
discharge of pollutants
into groundwater

32. "Безпосереднє
скидання у ґрунтову
воду" означає скидання
забруднювачів у

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1 – термін
«забруднююча
речовина»); Постанова
КМУ «Про затвердження
Правил охорони
внутрішніх морських вод
і територіального моря
від забруднення та
засмічення» від 19
лютого 1996 р. № 269;
Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Методика
розрахунку розмірів
відшкодування збитків,
заподіяних державі
внаслідок порушення
законодавства про
охорону та раціональне
використання водних
ресурсів» від 20 липня
2009 р. № 389 (п. 1.7)

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Is lacking /
Бракує

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

without percolation
throughout the soil or
subsoil.
33. ‘Pollution’ means
the direct or indirect
introduction, as a result
of human activity, of
substances or heat into
the air, water or land
which may be harmful
to human health or the
quality of aquatic
ecosystems or terrestrial
ecosystems directly
depending on aquatic
ecosystems, which
result in damage to
material property, or
which impair or
interfere with amenities
and other legitimate uses
of the environment.

ґрунтову воду без
фільтрації через ґрунт
або підґрунтя.
33. «Забруднення»
означає пряме чи
непряме введення, в
результаті діяльності
людини, речовин чи
тепла у повітря, воду чи
землю, які можуть бути
небезпечними для
здоров’я людей або для
якості водних
екосистем або наземних
екосистем, що
безпосередньо залежать
від водних екосистем,
яке призводить до
пошкодження
матеріальної власності
або до припинення чи
погіршення
функціонування
комунальних служб або
інших законних
користувачів довкілля.
34. "Цілі, пов'язані з
довкіллям " означає
цілі, встановлені у
статті 4.
35. "Стандарт якості
довкілля" означає
концентрацію окремого
забруднювача або групи
забруднювачів у воді,

34. ‘Environmental
objectives’ means the
objectives set out in Art
4.
35. ‘Environmental
quality standard’ means
the concentration of a
particular pollutant or
group of pollutants in

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1 – термін
«забруднення вод»);
Постанова КМУ «Про
затвердження Правил
охорони внутрішніх
морських вод і
територіального моря від
забруднення та
засмічення» від 19
лютого 1996 р. № 269;
Правила охраны
поверхностных вод от 21
февраля 1991 г.

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Is lacking /
Бракує

-

2016

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України
Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

Постанова КМУ «Про
Порядок розроблення і
затвердження
нормативів гранично
допустимого скидання

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

water, sediment or
biota which should not
be exceeded in order to
protect human health
and the environment.

осадах чи біоті, що
мають бути не
перевищеними з метою
охорони здоров'я людей
і довкілля.

36. ‘Combined
approach’ means the
control of discharges
and emissions into

36. "Комбінований
підхід" означає
контроль викидів і
виділень у поверхневі

забруднюючих речовин
та перелік
забруднюючих речовин,
скидання яких
нормується» від 11
вересня 1996 р. № 1100
(п. 3); Наказ
Міністерства охорони
навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116 (п. 1.1);
«Санитарные правила и
нормы охраны
прибрежных вод морей
от загрязнения в местах
водопользования
населения» от 6 июля
1988 г. № 4631-88; ГОСТ
17.1.1.01-77. Охрана
природы. Гидросфера.
Использование и охрана
вод. Основные термины
и определения
Постанова КМУ «Про
Порядок розроблення і
затвердження
нормативів гранично

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Is lacking /
Бракує

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

surface waters according
to the approach set out
in Art 10.

води відповідно до
підходу, встановленим
у статті 10.

37. ‘Water intended for
human consumption’
has the same meaning as
under Dir 80/778/EEC,
as amended by Dir
98/83/EC.

37. «Вода, призначена
для вживання людьми «
має те ж значення, що й
відповідно до
Директиви 80/778/ЄЕС,
як уточнюється
Директивою 98/83/ЄС.

38. ‘Water services’
means all services
which provide, for
households, public
institutions or any
economic activity:
(a) abstraction,
impoundment, storage,
treatment and
distribution of surface
water or groundwater,
(b) waste-water

38. "Водні служби "
означає всі служби, що
забезпечують сім'ям,
державним установам
або представникам
інших видів
господарської
діяльності:
(а) відведення,
загачування, зберігання,
обробку і розподіл
поверхневої або

допустимого скидання
забруднюючих речовин
та перелік
забруднюючих речовин,
скидання яких
нормується» від 11
вересня 1996 р. № 1100
ЗУ «Про питну воду та
питне водопостачання»
від 10 січня 2002 р. №
2918-ІІІ (ст. 1); Наказ
Міністерства охорони
здоров’я України «Про
затвердження
Державних санітарних
норм та правил
«Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної
для споживання
людиною»» від 12
травня 2010 р. № 400
(ДсанПіН 2.2.4-171-10)
(п. 2.1)
ЗУ «Про питну воду та
питне водопостачання»
від 10 січня 2002 р. №
2918-ІІІ (ст. ст. 1, 19);
Наказ
Мінжитлокомунгоспу
«Про затвердження
Правил користування
системами
централізованого
комунального
водопостачання та

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Міністерство
регіонального
розвитку,
будівництва та
житловокомунального
господарства
України

2016

In part/
Частково

Доповнити ст. 1 ЗУ
«Про питну воду та
питне
водопостачання» від
10 січня 2002 р. №
2918-ІІІ

Мінприроди,
Міністерство
регіонального
розвитку,
будівництва та
житловокомунального
господарства
України

2016

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

collection and
treatment facilities
which subsequently
discharge into surface
water.

ґрунтової води,
(b) послуги стосовно
збору і переробки
використаної води, що
потім скидається у
поверхневі води.

39. ‘Water use’ means
water services together
with any other activity
identified under Art 5
and Annex II having a
significant impact on
the status of water.

39. "Водокористування"
означає водопостачання
разом з будь-якою
іншою діяльністю,
зазначеною у статті 5 і
Додатку II, яка відчутно
впливає на стан води.
Це поняття
застосовується у цілях
статті 1 і економічного
аналізу, що виконується
відповідно до статті 5 і
Додатку III, пункт (b).

водовідведення в
населених пунктах
України» від 27 червня
2008 р. № 190 (п. 1.2);
Наказ
Держжитлокомунгоспу
України «Про
затвердження Правил
утримання жилих
будинків та
прибудинкових
територій» від 17 травня
2005 р. № 76
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1 –
терміни «використання
води» та
«водокористування»)

This concept applies
for the purposes of Art
1 and of the economic
analysis carried out
according to Art 5 and
Annex III, point (b).
40. ‘Emission limit
values’ means the
mass, expressed in
terms of certain
specific parameters,
concentration and/or
level of an emission,
which may not be

«Граничні значення
виділення» означає
масу, виражену через
певні особливі
параметри,
концентрацію і/або
рівень виділення, що їх
не можна перевищувати

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1 –
терміни «ліміт скиду
забруднюючих
речовин», «гранично
допустима концентрація
(гдк) речовини у воді» та

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

exceeded during any
one or more periods of
time. Emission limit
values may also be laid
down for certain groups,
families or categories of
substances, in particular
for those identified
under Art 16.

впродовж будь-якого
одного або кількох
проміжків часу.
Граничні значення
виділення можуть
також бути визначені
для певних груп, рядів
або категорій речовин,
зокрема для тих, що
визначені відповідно до
статті 16.

«гранично допустимий
скид (гдс) речовини»);
Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об’єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116 (п. 1.9);
Правила охраны
поверхностных вод от 21
февраля 1991 г.

The emission limit
values for substances
shall normally apply at
the point where the
emissions leave the
installation, dilution
being disregarded when
determining them.
With regard to indirect
releases into water, the
effect of a waste-water
treatment plant may be
taken into account
when determining the
emission limit values of
the installations
involved, provided that
an equivalent level is
guaranteed for
protection of the
environment as a whole
and provided that this
does not lead to higher
levels of pollution in the
environment.

Граничні значення
виділення для речовин
звичайно
застосовуються у точці,
де виділення виходять з
установки, причому, під
час їх дослідження,
розрідження не
береться до уваги.
Стосовно непрямих
викидів у воду,
ефективність
підприємства з
переробки стічної води
може братися до уваги
під час визначення
граничних значень
виділення відповідних
установок, за умови, що
гарантується
еквівалентний рівень
охорони довкілля у
цілому і що це не

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

41. ‘Emission controls’
are controls requiring a
specific emission
limitation, for instance
an emission limit value,
or otherwise specifying
limits or conditions on
the effects, nature or
other characteristics of
an emission or
operating conditions
which affect emissions.
Use of the term
‘emission control’ in
this Dir in respect of the
provisions of any other
Dir shall not be held as
reinterpreting those
provisions in any
respect.

3.1

Coordination of
administrative
arrangements within
river basin districts
MS shall identify the
individual river basins
lying within their

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

призводить до більш
високих рівнів
забруднення у довкіллі.
41. "Засоби контролю за
викидами" є засобами
контролю, що
вимагають обмеження
особливих викидів,
наприклад, граничного
значення викиду, або
визначають обмеження
чи умови, що
стосуються дії, природи
чи інших характеристик
викиду або умов
функціонування, які
впливають на викиди.
Використання терміну
"засоби контролю за
викидами" у цій
Директиві у стосунку до
положень будь-якої
іншої Директиви не
повинне вважатися
таким, що змінює
інтерпретацію цих
положень жодним
чином.
Координація
адміністративних
заходів в межах
районів басейну річок
Держави-члени
визначають окремі
басейни річок, що

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 1 – термін
«ліміт скиду
забруднюючих
речовин», ст. 49)

Is lacking /
Бракує

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

ЗУ «Про Основні засади
(стратегію) державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21 грудня
2010 р. № 2818-VI;
Постанова КМУ «Про

In part/
Частково

Забезпечити
взаємовідповідність
розділів «Поверхневі
води» та «Підземні
води» Державного
водного кадастру

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України,
Держгеонадра

2019
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

national territory and,
for the purposes of this
Dir, shall assign them
to individual river basin
districts. Small river
basins may be
combined with larger
river basins or joined
with neighbouring small
basins to form
individual river basin
districts where
appropriate.

знаходяться в межах їх
національної території, і
для цілей Директиви
приписують їх до
окремих районів
басейнів річок. Малі
басейни річок можуть
об'єднуватися з
більшими басейнами
річок або
приєднуватися до
сусідніх малих басейнів
з метою формування
окремих районів
басейнів річок там, де
це є доцільним.

затвердження Порядку
ведення державного
водного кадастру» від 8
квітня 1996 р. № 413;
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
складання паспортів
річок і Порядку
установлення берегових
смуг водних шляхів та
користування ними» від
14 квітня 1997 р. № 347;
Наказ Держводгоспу
України «Про
затвердження Переліку
річок та водойм, що
віднесені до водних
об'єктів місцевого
значення» від
03 червня 1997 р. № 41;
Наказ Держводгоспу
«Про затвердження
Положення про
Дніпровське басейнове
управління водних
ресурсів» від 3 серпня
2011 р. № 123 (п. 3.10)

Where groundwaters do
not fully follow a
particular river basin,
they shall be identified
and assigned to the
nearest or most
appropriate river basin
district. Coastal waters
shall be identified and
assigned to the nearest
or most appropriate
river basin district or
districts.

3.2

MS shall ensure the

Якщо ґрунтові води не
відносяться повністю до
меж окремого басейну
ріки, вони
ідентифікуються і
приписуються до
найближчого чи
найбільш доречного у
даному разі району
басейну ріки.
Прибережні води
ідентифікуються і
приписуються до
найближчого або
найбільш доречного
району або районів
басейну ріки.
Держави-члени

Водний Кодекс України

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Fully /

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
«Реформування
протягом першого
етапу (до 2015 року)
системи державного
управління в галузі
охорони та
раціонального
використання вод
шляхом
впровадження
інтегрованого
управління водними
ресурсами за
басейновим
принципом» (ЗУ
«Про Основні засади
(стратегію)
державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21
грудня 2010 р. №
2818-VI (Ціль 2))

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

«Реформування

Мінприроди,

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

2019
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

3.3

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

appropriate
administrative
arrangements, including
the identification of the
appropriate competent
authority, for the
application of the rules
of this Dir within each
river basin district
lying within their
territory.

вживають відповідні
адміністративні заходи,
включаючи визначення
відповідних
компетентних органів
влади, для застосування
положень цієї
Директиви в межах
кожного району
басейну ріки, що
знаходиться на їх
території.

Повністю

MS shall ensure that a
river basin covering the
territory of more than
one MS is assigned to
an international river
basin district. [At the
request of the MS
involved, the
Commission shall act

Держави-члени
забезпечують, щоб
басейн ріки, який
покриває територію
більш ніж однієї
держави-члена,
приписувався до
міжнародного району
басейну ріки. За

від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР; ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Указ
Президента України
«Про Положення про
Міністерство екології та
природних ресурсів
України» від 13 квітня
2011 р. №452/2011; Указ
Президента України
«Про Положення про
Державне агентство
водних ресурсів
України» від 13 квітня
2011 р. № 453/2011;
Наказ Держводгоспу
«Про затвердження
Положення про
Дніпровське басейнове
управління водних
ресурсів» від 3 серпня
2011 р. № 123
ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Указ
Президента України
«Про Положення про
Державне агентство

In part/
Частково

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
протягом першого
етапу (до 2015 року)
системи державного
управління в галузі
охорони та
раціонального
використання вод
шляхом
впровадження
інтегрованого
управління водними
ресурсами за
басейновим
принципом» (ЗУ
«Про Основні засади
(стратегію)
державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21
грудня 2010 р. №
2818-VI (Ціль 2))

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Забезпечити
приведення розділів
«Поверхневі води»
та «Підземні води»
Державного водного
кадастру у
відповідність до
вимог Директиви

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України,
Держгеонадра

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Державне
агентство водних
ресурсів України

2019
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

to facilitate the
assigning to such
international river basin
districts.]

запитом зацікавлених
держав-членів, Комісія
має діяти з метою
полегшення
приписування до таких
міжнародних районів
басейнів річок.

водних ресурсів
України» від 13 квітня
2011 р. № 453/2011;
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
ведення державного
водного кадастру» від 8
квітня 1996 р. № 413;
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
складання паспортів
річок і Порядку
установлення берегових
смуг водних шляхів та
користування ними» від
14 квітня 1997 р. № 347;
Наказ Держводгоспу
«Про затвердження
Положення про
Дніпровське басейнове
управління водних
ресурсів» від 3 серпня
2011 р. № 123 (п. 3.6)
ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Постанова ВРУ
«Про Національну
програму екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №

Each MS shall ensure
the appropriate
administrative
arrangements, including
the identification of the
appropriate competent
authority, for the
application of the rules
of this Dir within the
portion of any
international river basin
district lying within its
territory.

3.4

MS shall ensure that the
requirements of this Dir
for the achievement of
the environmental
objectives established
under Art 4, and in
particular all
programmes of
measures are
coordinated for the
whole of the river basin
district. For

Кожна держава-член
вживає відповідних
адміністративних
заходів, включаючи
визначення відповідних
компетентних органів
влади, для застосування
положень цієї
Директиви в межах
частини будь-якого
міжнародного басейну
річки, що знаходиться в
межах її території.
Держави-члени дбають
про те, щоб вимоги цієї
Директиви для
досягнення цілей
стосовно довкілля,
встановлені відповідно
до статті 4, і, зокрема,
всі програми заходів,
координувалися
стосовно району
басейну ріки в цілому.
Для міжнародних

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Fully /
Повністю

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
«Реформування
протягом першого
етапу (до 2015 року)
системи державного
управління в галузі
охорони та
раціонального
використання вод
шляхом
впровадження
інтегрованого
управління водними
ресурсами за
басейновим
принципом» (ЗУ
«Про Основні засади
(стратегію)
державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21
грудня 2010 р. №
2818-VI (Ціль 2))
«Реформування
протягом першого
етапу (до 2015 року)
системи державного
управління в галузі
охорони та
раціонального
використання вод
шляхом
впровадження
інтегрованого
управління водними

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

3.5

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

international river basin
districts the MS
concerned shall together
ensure this coordination
and may, for this
purpose, use existing
structures stemming
from international
agreements.

районів басейну ріки
зацікавлені державичлени разом
забезпечують цю
координацію і можуть, з
цією метою,
використовувати
існуючі структури, що
походять з міжнародних
угод.

123/97-ВР; Наказ
Держводгоспу «Про
затвердження
Положення про
Дніпровське басейнове
управління водних
ресурсів» від 3 серпня
2011 р. № 123; Наказ
Держводгоспу України
«Про затвердження
Концепції
впорядкування
використання та охорони
водних ресурсів у
заплаві р. Дніпро від
гирла р. Десна до гирла
р. Стугна» від 10 червня
2005 р. № 173

[At the request of the
MS involved, the
Commission shall act
to facilitate the
establishment of the
programmes of
measures.]
Where a river basin
district extends beyond
the territory of the
Community, the MS or
MS concerned shall
endeavour to establish
appropriate coordination
with the relevant nonMS, with the aim of
achieving the

За запитом державчленів, що мають
відношення до справи,
Комісія діє у напрямі
полегшення заснування
програми заходів.
Там, де район басейну
ріки простягається за
межі території
Співтовариства,
зацікавлена державачлен або держави-члени
докладають зусиль, щоб
налагодити належну
координацію з
відповідними

Указ Президента
України «Про
Положення про
Державне агентство
водних ресурсів
України» від 13 квітня
2011 р. № 453/2011;
Наказ Держводгоспу
«Про затвердження
Положення про

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
ресурсами за
басейновим
принципом» (ЗУ
«Про Основні засади
(стратегію)
державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21
грудня 2010 р. №
2818-VI (Ціль 2))

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Fully /
Повністю

«Реформування
протягом першого
етапу (до 2015 року)
системи державного
управління в галузі
охорони та
раціонального
використання вод
шляхом
впровадження

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

3.6

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

objectives of this Dir
throughout the river
basin district. MS shall
ensure the application of
the rules of this Dir
within their territory.

державами, що не є
державами-членами,
для досягнення цілей
цієї Директиви у всьому
районі басейну ріки.
Держави-члени
забезпечують
виконання положень
цієї Директиви в межах
їх території.

Дніпровське басейнове
управління водних
ресурсів» від 3 серпня
2011 р. № 123

MS may identify an
existing national or
international body as
competent authority for
the purposes of this
Dir.

Держави-члени можуть
визнати існуючий
національний чи
інтернаціональний
орган у якості
компетентної влади для
цілей цієї Директиви.

ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Указ
Президента України
«Про Положення про
Державне агентство
водних ресурсів
України» від 13 квітня
2011 р. № 453/2011;
Наказ Держводгоспу
«Про затвердження
Положення про
Дніпровське басейнове
управління водних
ресурсів» від 3 серпня
2011 р. № 123

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Fully /
Повністю

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
інтегрованого
управління водними
ресурсами за
басейновим
принципом» (ЗУ
«Про Основні засади
(стратегію)
державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21
грудня 2010 р. №
2818-VI (Ціль 2))
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів ....)

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

«Реформування
протягом першого
етапу (до 2015 року)
системи державного
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

3.7

MS shall identify the
competent authority by
the date mentioned in
Art 24.

Держави-члени
визнають владу
компетентною до дати,
зазначеної у статті 24.

Указ Президента
України «Про
Положення про
Державне агентство
водних ресурсів
України» від 13 квітня
2011 р. № 453/2011;
Наказ Держводгоспу
«Про затвердження
Положення про
Дніпровське басейнове
управління водних
ресурсів» від 3 серпня
2011 р. № 123

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Fully /
Повністю

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
управління в галузі
охорони та
раціонального
використання вод
шляхом
впровадження
інтегрованого
управління водними
ресурсами за
басейновим
принципом» (ЗУ
«Про Основні засади
(стратегію)
державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21
грудня 2010 р. №
2818-VI (Ціль 2))»
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
басейнів...)»
(протягом 10 років)

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

«Реформування
протягом першого
етапу (до 2015 року)
системи державного
управління в галузі
охорони та
раціонального
використання вод
шляхом
впровадження
інтегрованого
управління водними
ресурсами за
басейновим
принципом» (ЗУ
«Про Основні засади
(стратегію)
державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21
грудня 2010 р. №
2818-VI (Ціль 2))
3.8

[MS shall provide the
Commission with a list
of their competent
authorities and of the
competent authorities
of all the international
bodies in which they
participate at the latest
six months after the

Держави-члени надають
Комісії перелік своїх
компетентних органів
влади і компетентних
органів влади всіх
міжнародних органів, у
яких вони беруть
участь, не пізніше, ніж
через шість місяців
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

3.9

4.1

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

date mentioned in Art
24. For each competent
authority the
information set out in
Annex I shall be
provided.]
[MS shall inform the
Commission of any
changes to the
information provided
according to paragraph
8 within three months
of the change coming
into effect.]
Environmental
objectives
In making operational
the programmes of
measures specified in
the river basin
management plans:
(a) for surface waters
(i) MS shall
implement the
necessary measures to
prevent deterioration of
the status of all bodies
of surface water,
subject to the
application of
paragraphs 6 and 7 and
without prejudice to
paragraph 8;
(ii) MS shall protect,
enhance and restore all

після дати, зазначеної у
статті 24. Інформація,
викладена у Додатку I,
доводиться до відома
кожної компетентної
влади.
Держави-члени
інформують Комісію
про будь-які зміни у
інформації, наданій
згідно пункту 8
протягом трьох місяців
після того, як зміна
набере чинності.
Завдання щодо
довкілля
Роблячи здійсненними
програми заходів,
зазначених у планах
розпоряджання
басейном ріки:
(а) для поверхневих вод
(i) держави-члени
уживають необхідних
заходів, щоб запобігти
погіршенню стану всіх
масивів поверхневої
води, дотримуючись
пунктів 6 і 7 та без
порушення пункту 8;
(ii) держави-члени
охороняють,
примножують і
відновлюють усі масиви
поверхневої води,

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Постанова ВРУ
«Про Національну
програму екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР; Рішення
РНБО України «Про стан
безпеки водних ресурсів
держави та забезпечення
населення якісною
питною водою в
населених пунктах
України» від 27 лютого
2009 р. (Рішення введено

In part/
Частково

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

bodies of surface water,
subject to the
application of
subparagraph (iii) for
artificial and heavily
modified bodies of
water, with the aim of
achieving good surface
water status at the latest
15 years after the date of
entry into force of this
Dir, in accordance with
the provisions laid
down in Annex V,
subject to the
application of
extensions determined
in accordance with
paragraph 4 and to the
application of
paragraphs 5, 6 and 7
without prejudice to
paragraph 8;
(iii) MS shall
protect and enhance all
artificial and heavily
modified bodies of
water, with the aim of
achieving good
ecological potential and
good surface water
chemical status at the
latest 15 years from the
date of entry into force
of this Dir, in

дотримуючись також
підпункту (iii) стосовно
штучних і сильно
модифікованих масивів
води, з метою досягти
доброго стану
поверхневої води не
пізніше, ніж через 15
років після дати
набрання чинності цією
Директивою, відповідно
до положень,
встановлених у Додатку
V, та без шкоди
застосуванню
розширених термінів,
визначених згідно
пункту 4, і застосування
пунктів 5, 6 і 7 без
шкоди для пункту 8;
(iii) держави-члени
охороняють і
примножують всі
штучні і сильно змінені
масиви води, маючи на
меті досягти доброго
екологічного
потенціалу і доброго
хімічного стану
поверхневої води не
пізніше ніж через 15
років після дати
набрання чинності цією
Директивою, відповідно
до положень,

в дію Указом Президента
№ 221/2009 від 06 квітня
2009 р.)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

accordance with the
provisions laid down in
Annex V, subject to the
application of extensions
determined in
accordance with
paragraph 4 and to the
application of
paragraphs 5, 6 and 7
without prejudice to
paragraph 8;
(iv) MS shall
implement the
necessary measures in
accordance with Art
16(1) and (8), with the
aim of progressively
reducing pollution from
priority substances and
ceasing or phasing out
emissions, discharges
and losses of priority
hazardous substances
without prejudice to the
relevant international
agreements referred to in
Art 1 for the parties
concerned;

встановленими у
Додатку V, за умови
застосування
розширень, визначених
згідно пункту 4, і
застосування пунктів 5,
6 і 7 без шкоди пункту
8,
(iv) держави-члени
вживають необхідних
заходів згідно статті 16
(1) і (8) з метою
поступового зменшення
забруднення від
речовин, боротьба із
забрудненням якими
вимагає першочергових
заходів, і припинення,
принаймні поетапного,
стоків, викидів і витоків
небезпечних речовин,
боротьба із
забрудненням якими
вимагає першочергових
заходів без шкоди
відповідним
міжнародним угодам,
зазначеним у статті 1,
якими охоплюються
зацікавлені сторони
(b) для ґрунтової води
(i) держави-члени
вживають усі
необхідних заходів, щоб
усунути або обмежити

(b) for groundwater
(i) MS shall
implement the
measures necessary to
prevent or limit the

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 105); ЗУ
«Про Загальнодержавну
програму розвитку

In part/
Частково

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

“Overview of the Status of Harmonizing the Ukrainian Legislation with the EU Requirements and the Baseline Plan for Harmonization of Ukraine’s legislation with the EU laws”. Ukraine, 2011.

36

Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

input of pollutants into
groundwater and to
prevent the
deterioration of the
status of all bodies of
groundwater, subject to
the application of
paragraphs 6 and 7 and
without prejudice to
paragraph 8 of this Art
and subject to the
application of Art
11(3)(j);
(ii) MS shall protect,
enhance and restore all
bodies of groundwater,
ensure a balance
between abstraction
and recharge of
groundwater, with the
aim of achieving good
groundwater status at
the latest 15 years after
the date of entry into
force of this Dir, in
accordance with the
provisions laid down in
Annex V, subject to the
application of
extensions determined
in accordance with
paragraph 4 and to the
application of
paragraphs 5, 6 and 7
without prejudice to

попадання
забруднювачів у
ґрунтову воду і
запобігти погіршенню
стану всіх масивів
ґрунтової води, за
умови застосування
пунктів 6 і 7 і без шкоди
для пункту 8 цієї статті
і за умови застосування
статті 11 (3) (j);
(ii) держави-члени
охороняють
примножують і
відновлюють всі масиви
ґрунтової води,
забезпечують рівновагу
між відведенням і
відновленням ґрунтової
води, з метою
досягнення доброго
стану ґрунтової води не
пізніше, ніж через 15
років після дати
набрання чинності цією
Директивою, відповідно
до положень,
викладених у Додатку
V, без шкоди
застосуванню
розширених строків,
визначених згідно
пункту 4, і застосування
пунктів 5, 6 і 7 без
шкоди для пункту 8 цієї

водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Постанова ВРУ
«Про Національну
програму екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

paragraph 8 of this Art
and subject to the
application of Art
11(3)(j);
(iii) MS shall
implement the
measures necessary to
reverse any significant
and sustained upward
trend in the
concentration of any
pollutant resulting from
the impact of human
activity in order
progressively to reduce
pollution of
groundwater.

статті і без шкоди
застосуванню статті 11
(3) (j);
(iii) держави-члени
вживають заходів,
необхідних для того,
щоб надати зворотного
напрямку будь-якій
істотній і сталій
тенденції зростання
концентрації будь-якого
забруднювача, що
виникає внаслідок
впливу діяльності
людини, з метою
поступового зменшення
забрудненості ґрунтової
води.

Measures to achieve
trend reversal shall be
implemented in
accordance with
paragraphs 2, 4 and 5
of Art 17, taking into
account the applicable
standards set out in
relevant Community
legislation, subject to the
application of
paragraphs 6 and 7 and
without prejudice to
paragraph 8;
(c) for protected areas
MS shall achieve

Заходи, що мають на
меті перетворити
тенденцію на зворотну,
вживаються відповідно
до пунктів 2, 4 і 5 статті
17, з урахуванням
застосовних стандартів,
встановлених
відповідним
законодавством
Співтовариства, за
умови застосування
пунктів 6 і 7 без шкоди
для пункту 8;
(с) для захищених зон
Держави-члени

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №

In part/
Частково

«Підготовка проекту
Закону України

Мінприроди,
Державне

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

4.2

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

compliance with any
standards and objectives
at the latest 15 years
after the date of entry
into force of this Dir,
unless otherwise
specified in the
Community legislation
under which the
individual protected
areas have been
established.

досягають відповідності
з будь-якими
стандартами і цілями не
пізніше, ніж через 15
років після дати
набрання чинності цією
Директивою, якщо
законодавство
Співтовариства, за яким
були встановлені окремі
захищені зони, не
приписує іншого.

213/95-ВР (глава 18); ЗУ
«Про Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; ЗУ «Про
екологічну мережу
України» від 24 червня
2004 р. № 1864-IV; ЗУ
«Про Загальнодержавну
програму формування
національної екологічної
мережі України на 20002015 роки» від 21
вересня 2000 р. № 1989III; ЗУ «Про природнозаповідний фонд
України» від 16 червня
1992 р. № 2456-XII;
Постанова ВРУ «Про
Національну програму
екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР

Where more than one
of the objectives under
paragraph 1 relates to a
given body of water,
the most stringent shall
apply.

Якщо більше, ніж одна
з цілей, зазначених у
пункті 1, мають
відношення до даного
масиву води, слід брати
до уваги найбільш

ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Постанова ВРУ

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

In part/
Частково

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

агентство водних
ресурсів України

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

4.3

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

MS may designate a
body of surface water as
artificial or heavily
modified, when:
(a) the changes to the
hydromorphological
characteristics of that
body which would be
necessary for achieving
good ecological status

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

невідкладну з них.

«Про Національну
програму екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР

Держави-члени можуть
визначати масив
поверхневої води як
штучний або сильно
модифікований, якщо:
(а) зміни до
гідроморфологічних
характеристик цього
масиву, необхідні для
досягнення доброго

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 3); ГОСТ
17.1.1.02-77 Охрана
природы. Гидросфера.
Классификация водных
объектов; ДСТУ 3041-95.
Гідросфера,
використання і охорона
води. Терміни та

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

would have significant
adverse effects on:
(i) the wider
environment;
(ii) navigation,
including port facilities,
or recreation;
(iii) activities for the
purposes of which
water is stored, such as
drinking-water supply,
power generation or
irrigation;
(iv) water
regulation, flood
protection, land
drainage, or
(v) other equally
important sustainable
human development
activities;

екологічного стану,
будуть мати істотний
негативний вплив на:
(i) більш широке
довкілля;
(ii) навігацію,
включаючи портові
служби чи місця
відпочинку;
(iii) види діяльності,
для якої потрібно мати
запаси води, такі як
постачання питної води,
вироблення енергії або
зрошування;
(iv) водне
регулювання, захист від
повені, осушення
земель, або
(v) інші настільки ж
важливі сталі види
діяльності людини;
(b) цілей, пов'язаних з
вигодою, що їм мають
прислужитися штучні
або модифіковані
характеристики водного
масиву, не можна, з
мотивів можливості
технічної реалізації чи
непропорційності
коштів, досягти іншими
засобами, які є значно
кращими з точки зору
збереження довкілля.

визначення.

(b) the beneficial
objectives served by the
artificial or modified
characteristics of the
water body cannot, for
reasons of technical
feasibility or
disproportionate costs,
reasonably be achieved
by other means, which
are a significantly better
environmental option.
Such designation and

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 3); ГОСТ
17.1.1.02-77 Охрана
природы. Гидросфера.
Классификация водных
объектов; ДСТУ 3041-95.
Гідросфера,
використання і охорона
води. Терміни та
визначення.

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Is lacking /
Бракує

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

4.4

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

the reasons for it shall
be specifically
mentioned in the river
basin management
plans required under
Art 13 and reviewed
every six years.

Таке визначення і
підстави для нього
особливо згадуються у
планах розпоряджання
басейном ріки, що є
необхідними згідно
статті 13 і
переглядаються кожні
шість років.

The deadlines
established under
paragraph 1 may be
extended for the
purposes of phased
achievement of the
objectives for bodies of
water, provided that no
further deterioration
occurs in the status of
the affected body of
water when all of the
following conditions are
met:
(a) MS determine that
all necessary
improvements in the

Строки, встановлені
згідно пункту 1, можуть
бути подовжені з метою
поетапного досягнення
цілей стосовно масивів
води, за умови, що стан
ураженого масиву води
не погіршиться ще
більше, якщо
виконуються всі такі
умови:
(а) держави-члени
визначають, що всі
необхідні покращення
стану масивів води не
можуть бути досягнуті з
належних причин в

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116

In part/
Частково

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

status of bodies of
water cannot
reasonably be achieved
within the timescales
set out in that
paragraph for at least
one of the following
reasons:
(i) the scale of
improvements required
can only be achieved in
phases exceeding the
timescale, for reasons of
technical feasibility;
(ii) completing the
improvements within
the timescale would be
disproportionately
expensive;
(iii) natural
conditions do not allow
timely improvement in
the status of the body
of water.
(b) Extension of the
deadline, and the
reasons for it, are
specifically set out and
explained in the river
basin management plan
required under Art 13.

межах часового
розпорядку,
встановленого у цьому
пункті з хоча б однієї з
таких причин:
(i) діапазон
необхідного
покращення може бути
охоплений лише за
рахунок перевищення
зазначених у розкладі
строків виконання
окремих етапів, з
міркувань технічної
здійсненності;
(ii) виконання
покращення в межах
часового розпорядку
було б непомірно
дорогим;
(iii) природні умови
не дозволяють зробити
своєчасно поліпшення
стану масиву води.
(b) Подовження строків
і причини для цього
були, зокрема, зазначені
і роз'яснені в плані
розпоряджання
басейном ріки,
необхідному згідно
статті 13.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Is lacking /
Бракує

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

“Overview of the Status of Harmonizing the Ukrainian Legislation with the EU Requirements and the Baseline Plan for Harmonization of Ukraine’s legislation with the EU laws”. Ukraine, 2011.

43

Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

(c) Extensions shall be
limited to a maximum
of two further updates of
the river basin
management plan
except in cases where
the natural conditions
are such that the
objectives cannot be
achieved within this
period.

(с) Подовження
обмежуються
щонайбільше двома
наступними змінами
плану розпоряджання
басейном ріки, за
винятком випадків,
коли природні умови є
такими, що цілі не
можуть бути досягнуті
в межах цього періоду.

Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

(d) A summary of the
measures required under
Art 11 which are
envisaged as necessary
to bring the bodies of
water progressively to
the required status by
the extended deadline,
the reasons for any
significant delay in
making these measures
operational, and the
expected timetable for
their implementation
are set out in the river
basin management
plan. A review of the
implementation of these
measures and a

(d) У плані
розпоряджання
басейном ріки
викладеними зведення
заходів, необхідних
згідно статті 11, які
визнані як такі, щоб
привести масиви води
поступово до
потрібного стану в
межах подовженого
строку, причини будьякої суттєвої затримки з
наданням цим заходам
дієвості, а також
очікуваний розклад
часу для їх здійснення.
Огляд здійснення цих
заходів і зведення будь-

Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

4.5

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

summary of any
additional measures
shall be included in
updates of the river
basin management
plan.

яких додаткових заходів
включається до
оновлених варіантів
плану розпоряджання
басейном ріки.

MS may aim to achieve
less stringent
environmental
objectives than those
required under
paragraph 1 for specific
bodies of water when
they are so affected by
human activity, as
determined in
accordance with Art
5(1), or their natural
condition is such that
the achievement of
these objectives would
be infeasible or
disproportionately
expensive, and all the
following conditions
are met:
(a) the environmental
and socioeconomic
needs served by such

Держави-члени можуть
прагнути досягти менш
нагальних цілей
стосовно довкілля, ніж
зазначені у пункті 1 для
особливих масивів
води, коли вони
зазнають такого впливу
діяльності людини,
який було визначено
згідно статті 5 (1), або
їх природний стан є
таким, що досягнення
цих цілей було б
нездійсненним або
непропорційно
дорогим, і при цьому
виконуються такі
умови:
(а) соціоекономічні та
екологічні потреби,
яких стосується така
діяльність, не можуть

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

human activity cannot
be achieved by other
means, which are a
significantly better
environmental option
not entailing
disproportionate costs;

бути здійснені іншими
засобами, що були б
значно кращими для
довкілля і не
потребували б
непропорційно великих
витрат;

(b) MS ensure,
- for surface water, the
highest ecological and
chemical status
possible is achieved,
given impacts that
could not reasonably
have been avoided due
to the nature of the
human activity or
pollution,
- for groundwater, the
least possible changes to
good groundwater
status, given impacts
that could not
reasonably have been
avoided due to the
nature of the human
activity or pollution;

(b) держави-члени
забезпечують, щоб
досягалися:
- для поверхневої води найкращі екологічний і
хімічний стани, за
умови, що існують
впливи, яких фактично
не можна уникнути
внаслідок специфіки
діяльності людини або
забруднення;
- для ґрунтової води найменші можливі
зміни доброго стану, за
умови, що існують
впливи, яких фактично
не можна уникнути
внаслідок специфіки
діяльності людини або
забруднення;

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116

In part/
Частково

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

(c) no further
deterioration occurs in
the status of the affected
body of water;

(с) стан враженого
масиву води не стає ще
гіршим;

Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116

In part/
Частково

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

4.6

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

(d) the establishment of
less stringent
environmental
objectives, and the
reasons for it, are
specifically mentioned
in the river basin
management plan
required under Art 13
and those objectives
are reviewed every six
years.

(d) встановлення менш
нагальних цілей,
пов'язаних з довкіллям,
і причини для нього
згадуються особливо у
плані розпоряджання
басейном ріки, що є
потрібним згідно статті
13, і кожні шість років
робиться перегляд цих
цілей.

Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116

Is lacking /
Бракує

Temporary
deterioration in the
status of bodies of
water shall not be in

Тимчасове погіршення
стану масивів води
відбувається не за
рахунок порушення

Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

“Overview of the Status of Harmonizing the Ukrainian Legislation with the EU Requirements and the Baseline Plan for Harmonization of Ukraine’s legislation with the EU laws”. Ukraine, 2011.

49

Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

breach of the
requirements of this Dir
if this is the result of
circumstances of
natural cause or force
majeure which are
exceptional or could not
reasonably have been
foreseen, in particular
extreme floods and
prolonged droughts, or
the result of
circumstances due to
accidents which could
not reasonably have
been foreseen, when all
of the following
conditions have been
met:
(a) all practicable steps
are taken to prevent
further deterioration in
status and in order not
to compromise the
achievement of the
objectives of this Dir in
other bodies of water
not affected by those
circumstances;
(b) the conditions
under which
circumstances that are
exceptional or that
could not reasonably
have been foreseen may

вимог цієї Директиви,
якщо воно є наслідком
дії обставин природного
характеру або force
majeure, які є
надзвичайними або не
могли бути
передбаченими,
зокрема, надвеликі
повені і довготривалі
посухи, або воно є
наслідком дії обставин,
що виникли через
катастрофічні події, які
фактично не можна
було передбачити, якщо
виконуються всі такі
умови:
(а) робляться всі
реально можливі кроки,
щоб запобігти
дальшому погіршенню
стану і з метою не
ставити під загрозу
досягнення цілей цієї
Директиви у інших
масивах води, що їх не
було пошкоджено за
вищезгаданих обставин;
(b) умови, за яких
обставини, що є
винятковими або
такими, що фактично не
могли бути
передбаченими, можуть

затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

be declared, including
the adoption of the
appropriate indicators,
are stated in the river
basin management
plan;
(c) the measures to be
taken under such
exceptional
circumstances are
included in the
programme of
measures and will not
compromise the
recovery of the quality
of the body of water
once the circumstances
are over;
(d) the effects of the
circumstances that are
exceptional or that
could not reasonably
have been foreseen are
reviewed annually and,
subject to the reasons
set out in paragraph
4(a), all practicable
measures are taken
with the aim of
restoring the body of
water to its status prior
to the effects of those
circumstances as soon
as reasonably
practicable, and

бути оприлюднені,
включаючи прийняття
відповідних показників,
зазначаються у плані
розпоряджання
басейном ріки;
(с) заходи, що їх
належить ужити за
таких виняткових
обставин, включаються
у програму заходів і не
будуть ставити під
загрозу відновлення
якості масиву води
одразу після закінчення
дії обставин;
(d) наслідки дії
обставин, що є
винятковими або
такими, що їх фактично
не можна було
передбачити, щорічно
піддаються перегляду і,
за умов, зазначених у
пункті 4 (а), всі
здійсненні заходи
уживаються з метою
відновлення масиву
води до їх стану, що
мав місце до дії тих
обставин настільки
швидко, наскільки
тільки це є фактично
можливим, і
(е) зведення негативних

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

4.7

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

(e) a summary of the
effects of the
circumstances and of
such measures taken or
to be taken in
accordance with
paragraphs (a) and (d)
are included in the next
update of the river
basin management
plan.
MS will not be in
breach of this Dir
when:
- failure to achieve
good groundwater
status, good ecological
status or, where
relevant, good
ecological potential or
to prevent deterioration
in the status of a body
of surface water or
groundwater is the
result of new
modifications to the
physical characteristics
of a surface water body
or alterations to the
level of bodies of
groundwater, or
- failure to prevent
deterioration from high
status to good status of
a body of surface water

впливів обставин і
таких заходів, ужитих
або таких, що мають
бути ужитими
відповідно до пунктів
(а) і (b), включаються
до наступного варіанту
плану розпоряджання
басейном ріки.
Вважається, що
держави-члени не
порушили цю
Директиву за умови,
якщо:
- - неможливість
досягти доброго стану
ґрунтової води, доброго
екологічного стану або,
де це є доцільним,
доброго екологічного
потенціалу чи запобігти
погіршенню стану
масиву поверхневої
води чи ґрунтової води
є результатом нових
модифікацій фізичних
характеристик масиву
поверхневої води або
змін рівня масивів
ґрунтової води, або
- неможливість
запобігти погіршенню
(з високого ступеня

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116

In part/
Частково

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

is the result of new
sustainable human
development activities

якості до доброї якості)
масиву поверхневої
води є результатом
нових сталих видів
діяльності у галузі
розвитку людини

and all the following
conditions are met:
(a) all practicable steps
are taken to mitigate the
adverse impact on the
status of the body of
water;
(b) the reasons for those
modifications or
alterations are
specifically set out and
explained in the river
basin management plan
required under Art 13
and the objectives are
reviewed every six
years;
(c) the reasons for those
modifications or
alterations are of
overriding public
interest and/or the
benefits to the
environment and to
society of achieving the
objectives set out in
paragraph 1 are
outweighed by the

і виконуються всі такі
умови:
(а) робляться всі
здійсненні кроки з
метою послабити
негативний вплив на
стан масиву води;
(b) підстави для таких
модифікацій чи змін
вказані особливо і
роз'яснені у плані
розпоряджання
басейном ріки, що є
потрібним за статтею
13, і цілі
переглядаються кожні
шість років;
(с) підставами для таких
модифікацій або змін є
державні інтереси
надзвичайної
важливості і/або вигоди
для довкілля і
суспільства від
досягнення цілей,
зазначених у пункті 1,
перевищуються
вигодами від нових

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

4.8

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

benefits of the new
modifications or
alterations to human
health, to the
maintenance of human
safety or to sustainable
development, and
(d) the beneficial
objectives served by
those modifications or
alterations of the water
body cannot for reasons
of technical feasibility or
disproportionate cost be
achieved by other
means, which are a
significantly better
environmental option.
When applying
paragraphs 3, 4, 5, 6 and
7, a MS shall ensure that
the application does not
permanently exclude or
compromise the
achievement of the
objectives of this Dir in
other bodies of water
within the same river
basin district and is
consistent with the
implementation of other
Community
environmental
legislation.

модифікацій або змін
для здоров'я людей, для
збереження безпеки
людей або для сталого
розвитку, і
(d) цілі, пов'язані з
вигодами, що їх
обслуговують такі
модифікації чи зміни
масиву води, не
можуть, через технічну
нездійсненність або
непомірні витрати, бути
досягнутими іншими
засобами, які були б
значно кращими у
стосунку до довкілля.
Застосовуючи пункти 3,
4, 5, 6, і 7, держава-член
гарантує, щоб їх
застосування не
призвело до постійного
знехтування (або навіть
загрози такого
знехтування) цілями
цієї Директиви, що їх
слід досягти стосовно
інших масивів води в
межах того ж району
басейну ріки, а також
було узгодженим з
виконанням іншого
законодавства
Співтовариства щодо

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116

In part/
Частково

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

-

Is lacking /
Бракує

довкілля.

4.9

Steps must be taken to
ensure that the
application of the new
provisions, including
the application of
paragraphs 3, 4, 5, 6 and
7, guarantees at least
the same level of
protection as the
existing Community
legislation.

Належить вжити заходи
з метою впевнитися у
тому, що застосування
нових положень,
включаючи
застосування пунктів 3,
4, 5, 6 і 7,
гарантуватиме
щонайменше той самий
рівень охорони, що і
існуюче законодавство
Співтовариства.

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

5.1

Characteristics of the
river basin district,
review of the
environmental impact
of human activity and
economic analysis of
water use
Each MS shall ensure
that for each river basin
district or for the portion
of an international river
basin district falling
within its territory:
- an analysis of its
characteristics,
- a review of the impact
of human activity on
the status of surface
waters and on
groundwater, and
- an economic analysis
of water use
is undertaken according
to the technical
specifications set out in

Характеристики
району басейну ріки,
розгляд впливу
діяльності людини на
довкілля і
економічний аналіз
водокористування
Кожна держава-член
забезпечує, щоб для
кожного району
басейну ріки або для
частини міжнародного
району басейну ріки,
що знаходиться на його
території,
- аналіз його
характеристик,
- розгляд впливу
діяльності людини на
стан поверхневих вод і
на ґрунтові води, і
- економічний аналіз
водокористування
проводилися відповідно
до технічних умов,

ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; ЗУ «Про
Основні засади
(стратегію) державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21 грудня
2010 р. № 2818-VI;
Постанова ВРУ «Про
Національну програму
екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР; Постанова
КМУ «Про затвердження
Порядку ведення
державного водного
кадастру» від 8 квітня
1996 р. № 413; Наказ

Fully /
Повністю

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
Зазначені
характеристики
мають бути
підготовлені для всіх
річкових басейнів

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України,
БУВРи

2019
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

5.2

6.1

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Annexes II and III and
that it is completed at
the latest four years
after the date of entry
into force of this Dir.

зазначених у Додатках
II і III, і що вони
закінчуються не
пізніше, ніж через
чотири роки після дати
набрання чинності цією
Директивою.

The analyses and
reviews mentioned
under paragraph 1 shall
be reviewed, and if
necessary updated at
the latest 13 years after
the date of entry into
force of this Dir and
every six years
thereafter.
Register of protected
areas
MS shall ensure the
establishment of a
register or registers of
all areas lying within
each river basin district

Аналіз і розгляди,
зазначені у пункті 1,
підлягають перегляду і,
якщо потрібно,
оновлюються не
пізніше, ніж через 13
років після дати
набрання чинності цією
Директивою і кожні
шість років потому.
Реєстр земель, що
перебувають під
охороною
Держави-члени
забезпечують
започаткування реєстру
або реєстрів всіх

Мінекобезпеки України
«Про затвердження
методики екологічної
оцінки якості
поверхневих вод за
відповідними
категоріями» від 31
березня 1998 р. № 44;
Наказ Держводгоспу
України «Про
затвердження Концепції
впорядкування
використання та охорони
водних ресурсів у
заплаві р. Дніпро від
гирла р. Десна до гирла
р. Стугна» від 10 червня
2005 р. № 173
Наказ Держводгоспу
«Про затвердження
Положення про
Дніпровське басейнове
управління водних
ресурсів» від 3 серпня
2011 р. № 123

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. ст. 81, 8790, 93); ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Fully /
Повністю

Уточнити
Положення про
БУВР щодо чіткої
періодичності
перегляду таких
характеристик

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України,
БУВРи

2019

In part/
Частково

Уточнити
Положення про
БУВР щодо функції
ведення обліку таких
зон

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

which have been
designated as requiring
special protection
under specific
Community legislation
for the protection of
their surface water and
groundwater or for the
conservation of habitats
and species directly
depending on water.
They shall ensure that
the register is
completed at the latest
four years after the date
of entry into force of
this Dir.

земель, що знаходяться
в межах кожного
району басейну ріки і
були визначені як такі,
що потребують
особливої охорони
відповідно до
особливого
законодавства
Співтовариства для
охорони їх поверхневої
води і ґрунтової води
або для збереження
місць проживання і
видів, що прямо
залежать від води. Вони
забезпечують, щоб
реєстр був закінчений
не пізніше, ніж через
чотири роки після дати
набуття чинності цією
Директивою.

від 17 січня 2002 р. №
2988-III; ЗУ «Про
Основні засади
(стратегію) державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21 грудня
2010 р. № 2818-VI; ЗУ
«Про природнозаповідний фонд
України» від 16 червня
1992 р. № 2456-XII (ст. 6,
7 та розділ VIII); ЗУ
«Про Загальнодержавну
програму формування
національної екологічної
мережі України на 20002015 роки» від 21
вересня 2000 р. № 1989III; ЗУ «Про екологічну
мережу України» від 24
червня 2004 р. № 1864IV (ст. ст. 5, 16, 21);
Постанова КМУ «Про
Порядок надання водноболотним угіддям
статусу водно-болотних
угідь міжнародного
значення» від 29 серпня
2002 р. № 1287;
Постанова КМУ «Про
заходи щодо охорони
водно-болотних угідь,
які мають міжнародне
значення» від 23

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

6.2

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

The register or registers
shall include all bodies

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

Реєстр або реєстри
включають всі масиви

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
листопада 1995 р. № 935;
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України «Про
затвердження
Структури, змісту і
порядку ведення
паспорта водноболотного угіддя
міжнародного значення»
від 27 грудня 2002 р. №
524; Постанова КМУ
«Про затвердження
Порядку визначення
розмірів і меж
водоохоронних зон та
режиму ведення
господарської діяльності
в них» від 8 травня 1996
р. № 486; Постанова
КМУ «Про правовий
режим зон санітарної
охорони водних
об'єктів» від 18 грудня
1998 р. № 2024;
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
складання паспортів
річок і Порядку
установлення берегових
смуг водних шляхів та
користування ними» від
14 квітня 1997 р. № 347
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

In part/
Частково

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Уточнити
Положення про

Мінприроди,
Державне

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

of water identified under
Art 7(1) and all
protected areas covered
by Annex IV.

води, визначені за
статтею 7 (1), і всі зони,
що знаходяться під
охороною згідно
Додатку IV.

213/95-ВР (ст. ст. 87, 93);
ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; ЗУ «Про
Основні засади
(стратегію) державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21 грудня
2010 р. № 2818-VI; ЗУ
«Про природнозаповідний фонд
України» від 16 червня
1992 р. № 2456-XII (ст. 6,
7 та розділ VIII); ЗУ
«Про Загальнодержавну
програму формування
національної екологічної
мережі України на 20002015 роки» від 21
вересня 2000 р. № 1989III; ЗУ «Про екологічну
мережу України» від 24
червня 2004 р. № 1864IV (ст. ст. 5, 16, 21);
Постанова КМУ «Про
заходи щодо охорони
водно-болотних угідь,
які мають міжнародне
значення» від 23
листопада 1995 р. № 935;
Постанова КМУ «Про

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
БУВР щодо функції
ведення обліку таких
зон

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

агентство водних
ресурсів України
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

6.3

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

For each river basin
district, the register or
registers of protected
areas shall be kept
under review and up to
date.

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

Для кожного району
басейну ріки, реєстр чи
реєстри зон, що
знаходяться під
охороною, мають
постійно переглядатися
і оновлюватися.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
затвердження Порядку
визначення розмірів і
меж водоохоронних зон
та режиму ведення
господарської діяльності
в них» від 8 травня 1996
р. № 486; Постанова
КМУ «Про правовий
режим зон санітарної
охорони водних
об'єктів» від 18 грудня
1998 р. № 2024;
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
складання паспортів
річок і Порядку
установлення берегових
смуг водних шляхів та
користування ними» від
14 квітня 1997 р. № 347
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР; ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; ЗУ «Про
Основні засади
(стратегію) державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21 грудня
2010 р. № 2818-VI; ЗУ
«Про природно-

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

In part/
Частково

Уточнити
Положення про
БУВР щодо функції
ведення обліку таких
зон

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

заповідний фонд
України» від 16 червня
1992 р. № 2456-XII (ст. 6,
7 та розділ VIII); ЗУ
«Про Загальнодержавну
програму формування
національної екологічної
мережі України на 20002015 роки» від 21
вересня 2000 р. № 1989III; ЗУ «Про екологічну
мережу України» від 24
червня 2004 р. № 1864IV (ст. ст. 5, 16, 21);
Постанова КМУ «Про
заходи щодо охорони
водно-болотних угідь,
які мають міжнародне
значення» від 23
листопада 1995 р. № 935;
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
визначення розмірів і
меж водоохоронних зон
та режиму ведення
господарської діяльності
в них» від 8 травня 1996
р. № 486; Постанова
КМУ «Про правовий
режим зон санітарної
охорони водних
об'єктів» від 18 грудня
1998 р. № 2024;
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

7.1

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Waters used for the
abstraction of
drinking water
MS shall identify,
within each river basin
district:
- all bodies of water
used for the abstraction
of water intended for
human consumption
providing more than 10
m3 a day as an average
or serving more than 50
persons, and
- those bodies of water
intended for such
future use.
MS shall monitor, in
accordance with Annex
V, those bodies of water
which according to
Annex V, provide more
than 100 m3 a day as an
average.

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

Води, що
використовуються для
відведення питної
води
Держави-члени
визначають в межах
кожного району
басейну ріки:
- всі масиви води, що
використовуються для
відведення води,
призначеної для
споживання людьми,
що дають у середньому
більше, ніж 10 куб.м на
день або обслуговують
більше, ніж 50 осіб, і
- такі масиви води,
призначені для
майбутнього подібного
використання.
Держави-члени
здійснюють нагляд,
відповідно до Додатку
V, за такими масивами
води, що, відповідно до
Додатку V, дають у
середньому більше, ніж
100 куб.м на день.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
складання паспортів
річок і Порядку
установлення берегових
смуг водних шляхів та
користування ними» від
14 квітня 1997 р. № 347
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 93);
Кодекс України про
надра від 27 липня 1994
р. № 132-94-ВР (ст. 23);
ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму "Питна вода
України" на 2006-2020
роки» від 3 березня 2005
року № 2455-IV; ЗУ
«Про питну воду та
питне водопостачання»
від 10 січня 2002 р. №
2918-ІІІ (ст. ст. 5, 6, 13,
розділ VII); Рішення
РНБО України «Про стан
безпеки водних ресурсів
держави та забезпечення
населення якісною
питною водою в
населених пунктах
України» від 27 лютого
2009 р. (Рішення введено
в дію Указом Президента
№ 221/2009 від 06 квітня
2009 р.); Наказ
Міністерства охорони

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Fully /
Повністю

Уточнити
Положення про
БУВР щодо функції
ведення обліку таких
водних об’єктів

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України,
БУВРи, МОЗ

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

7.2

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

For each body of water
identified under
paragraph 1, in addition
to meeting the
objectives of Art 4 in
accordance with the
requirements of this
Dir, for surface water
bodies including the
quality standards

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

Для кожного масиву
води, визначеного
згідно пункту 1, на
додаток до виконання
завдань статті 4 у
відповідності до вимог
цієї Директиви, для
поверхневих масивів
води, включаючи
стандарти якості,

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
здоров'я України «Про
затвердження
Державних санітарних
норм та правил
"Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної
для споживання
людиною"» (ДСанПіН
2.2.4-171-10) від 12
травня 2010 р. № 400;
Наказ Мінекобезпеки
України «Про
затвердження методики
екологічної оцінки
якості поверхневих вод
за відповідними
категоріями» від 31
березня 1998 р. № 44;
Наказ Мінекоресурсів
України «Про Єдине
міжвідомче керівництво
по організації та
здійсненню державного
моніторингу вод» від 24
грудня 2001 р. № 485
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР; ЗУ «Про
питну воду та питне
водопостачання» від 10
січня 2002 р. № 2918-ІІІ;
Наказ Міністерства
охорони здоров’я
України «Про
затвердження

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України,
МОЗ

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

established at
Community level under
Art 16, MS shall ensure
that under the water
treatment regime
applied, and in
accordance with
Community legislation,
the resulting water will
meet the requirements of
Dir 80/778/EEC as
amended by Dir
98/83/EC.

Державних санітарних
норм та правил
«Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної
для споживання
людиною»» (ДСанПіН
2.2.4-171-10) від 12
травня 2010 р. № 400

7.3

MS shall ensure the
necessary protection for
the bodies of water
identified with the aim
of avoiding deterioration
in their quality in order
to reduce the level of
purification treatment
required in the
production of drinking
water. MS may establish
safeguard zones for
those bodies of water.

встановлені на рівні
Співтовариства за
статтею 16, державичлени забезпечують,
щоб за застосовуваного
режиму обробки води і
відповідно до
законодавства
Співтовариства,
отримувана вода
задовольняла вимоги
Директиви 80/778/ЄЕС,
як було уточнено
Директивою 98/83/ЄС.
Держави-члени
забезпечують належну
охорону масивів води,
визначених з метою
усунути погіршення їх
якості, щоб знизити
рівень очисної обробки,
необхідної під час
вироблення питної
води. Держави-члени
можуть встановлювати
захисні зони для цих
масивів води.

8.1

Monitoring of surface
water status,

Моніторинг стану
поверхневої і

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 93); ЗУ
«Про питну воду та
питне водопостачання»
від 10 січня 2002 р. №
2918-ІІІ (розділ VII);
Наказ Міністерства
охорони здоров’я
України «Про
затвердження
Державних санітарних
норм та правил
«Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної
для споживання
людиною»» (ДСанПіН
2.2.4-171-10) від 12
травня 2010 р. № 400
ЗУ «Про охорону
навколишнього

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України,
МОЗ

2016

Fully /
Повністю

«Підготовка проекту
Закону України

Мінприроди,
Державне

2019
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

groundwater status
and protected areas
MS shall ensure the
establishment of
programmes for the
monitoring of water
status in order to
establish a coherent and
comprehensive
overview of water status
within each river basin
district:
- for surface waters
such programmes shall
cover:
(i) the volume and
level or rate of flow to
the extent relevant for
ecological and chemical
status and ecological
potential, and
(ii) the ecological
and chemical status and
ecological potential;
- for groundwaters such
programmes shall cover
monitoring of the
chemical and
quantitative status,
- for protected areas the
above programmes shall
be supplemented by
those specifications
contained in Community
legislation under which

ґрунтової води і
захищені зони
Держави-члени
забезпечують
започаткування програм
моніторингу стану води
з метою встановити
послідовний всебічний
нагляд за станом води в
межах кожного району
басейну ріки:
- для поверхневих вод
такі програми
охоплюють:
(i) об'єм і рівень або
швидкість потоку в
межах, достатніх для
визначення
економічного і
хімічного стану і
економічного
потенціалу, і
(ii) екологічний і
хімічний стан і
екологічний потенціал;
- для ґрунтових вод такі
програми охоплюють
моніторинг хімічного і
кількісного стану,
- для земель, що
охороняються,
вищезазначені
програми
доповнюються тими
технічними умовами,

природного середовища»
від 25 червня 1991 р. №
1264-XII (ст. 22);
Постанова КМУ «Про
затвердження
Положення про
державну систему
моніторингу довкілля»
від 30 березня 1998 р. №
391; Постанова КМУ
«Про затвердження
Порядку здійснення
державного моніторингу
вод» від 20 липня 1996 р.
№ 815; Наказ
Мінекоресурсів України
«Про Єдине міжвідомче
керівництво по
організації та
здійсненню державного
моніторингу вод» від 24
грудня 2001 р. № 485;
Розпорядження
Закарпатської обласної
державної адміністрації
«Про затвердження
Положення про порядок
інформаційної взаємодії
суб’єктів обласної
системи моніторингу
довкілля» від 6 грудня
2007 р. № 706 (як
приклад локального
акту)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами)»

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

агентство водних
ресурсів України
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

8.2

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

the individual protected
areas have been
established.

що містяться у
законодавстві
Співтовариства, за
якими було встановлено
охорону окремих
земель.
Ці програми стають
дійсними не пізніше,
ніж через шість років
після дати набрання
чинності цією
Директивою, якщо у
відповідному
законодавстві не
зазначено інше. Такий
моніторинг
здійснюється
відповідно до вимог
Додатку V.

These programmes shall
be operational at the
latest six years after the
date of entry into force
of this Dir unless
otherwise specified in
the legislation
concerned. Such
monitoring shall be in
accordance with the
requirements of Annex
V.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

ЗУ «Про охорону
навколишнього
природного середовища»
від 25 червня 1991 р. №
1264-XII (ст. 22);
Постанова КМУ «Про
затвердження
Положення про
державну систему
моніторингу довкілля»
від 30 березня 1998 р. №
391; Постанова КМУ
«Про затвердження
Порядку здійснення
державного моніторингу
вод» від 20 липня 1996 р.
№ 815; Наказ
Мінекоресурсів України
«Про Єдине міжвідомче
керівництво по
організації та
здійсненню державного
моніторингу вод» від 24
грудня 2001 р. № 485;
Розпорядження
Закарпатської обласної
державної адміністрації
«Про затвердження
Положення про порядок

Fully /
Повністю

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами)»

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2019
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Fully /
Повністю

Доповнити ст. 6 ЗУ
«Про питну воду та
питне
водопостачання» від
10 січня 2002 р. №
2918-ІІІ принципом
«забруднювач
платить»

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

інформаційної взаємодії
суб’єктів обласної
системи моніторингу
довкілля» від 6 грудня
2007 р. № 706 (як
приклад локального
акту)
8.3

Technical specifications
and standardised
methods for analysis and
monitoring of water
status shall be laid down.
Those measures,
designed to amend nonessential elements of
this Dir by
supplementing it, shall
be adopted in
accordance with the
regulatory procedure
with scrutiny referred
to in Art 21(3).

9.1

Recovery of costs for
water services
MS shall take account
of the principle of
recovery of the costs of
water services, including
environmental and
resource costs, having
regard to the economic
analysis conducted
according to Annex III,
and in accordance in

Мають бути
встановлені технічні
умови і стандартизовані
методи аналізу і
моніторингу стану
води. Такі заходи,
призначені для
внесення несуттєвих
змін до цієї Директиви,
доповнюючи її, повинні
ухвалюватися
відповідно до
регламентованої
процедури контролю,
зазначеної у частині 3
статті 21.
Повернення коштів,
витрачених на
водопостачання
Держави-члени
враховують принцип
повернення коштів,
витрачених на
водопостачання,
включаючи витрати,
пов'язані з довкіллям і
ресурсами, беручи до
уваги економічний

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (глава 7);
Податковий кодекс
України від 02 грудня
2010 р. № 2755-VI (ст.
ст. 323-328, 14.1.67.); ЗУ
«Про питну воду та
питне водопостачання»
від 10 січня 2002 р. №
2918-ІІІ (розділ VI); Указ
Президента України
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

particular with the
polluter pays principle.

аналіз, проведений
згідно Додатку III,
відповідно, зокрема, до
принципу "забруднювач
платить".

«Про Концепцію
ціноутворення у сфері
житлово-комунальних
послуг» від 28 грудня
2007 р. № 1324/2007;
Наказ
Мінжитлокомунгоспу
«Про затвердження
Правил користування
системами
централізованого
комунального
водопостачання та
водовідведення в
населених пунктах
України» від 27 червня
2008 р. № 190 (п. 3);
Наказ Держбуду України
«Про затвердження
Інструкції про
встановлення та
стягнення плати за скид
промислових та інших
стічних вод у системи
каналізації населених
пунктів та Правил
приймання стічних вод
підприємств у
комунальні та відомчі
системи каналізації
населених пунктів
України» від 19 лютого
2002 р. № 37; Постанова
Національної комісії
регулювання

MS shall ensure by
2010
- that water-pricing
policies provide
adequate incentives for
users to use water
resources efficiently,
and thereby contribute
to the environmental
objectives of this Dir,
- an adequate
contribution of the
different water uses,
disaggregated into at
least industry,
households and
agriculture, to the
recovery of the costs of
water services, based
on the economic
analysis conducted
according to Annex III
and taking account of
the polluter pays
principle.
MS may in so doing
have regard to the social,
environmental and
economic effects of the
recovery as well as the
geographic and climatic
conditions of the region

Держави-члени до 2010
року забезпечать
- щоб політика у галузі
калькуляції цін на воду
надавала адекватні
стимули для
користувачів витрачати
водні ресурси
ефективно і тим самим
сприяла досягненню
цілей цієї Директиви;
- адекватний внесок
різних способів вжитку
води, що
розподіляється,
щонайменше, між
промисловістю,
домашнім
господарством та
сільським
господарством, у
повернення коштів,
витрачених на
водопостачання, що
базується на
економічному аналізі,
який ведеться згідно
Додатку III і бере до
уваги принцип

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

9.2

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

or regions affected.

"забруднювач платить".
Держави-члени можуть
таким чином брати до
уваги соціальні,
пов'язані з довкіллям та
економічні наслідки
повернення, а також
географічні і кліматичні
умови враженого
регіону чи регіонів.

MS shall report in the
river basin management
plans on the planned
steps towards
implementing
paragraph 1 which will
contribute to achieving
the environmental
objectives of this Dir
and on the contribution
made by the various
water uses to the
recovery of the costs of
water services.

Держави-члени
доповідають у планах
розпоряджання
басейном ріки про
заплановані кроки щодо
виконання пункту 1, що
сприятиме досягненню
цілей цієї Директиви
стосовно довкілля, а
також про внесок різних
видів використання,
зроблений у повернення
коштів на
водопостачання.

електроенергетики «Про
затвердження Порядку
формування тарифів на
централізоване
водопостачання та
водовідведення» від 17
лютого 2011 р. № 243;
Лист ДПА України «Про
особливості
адміністрування збору за
спеціальне використання
води в умовах дії
Податкового Кодексу
України» від 04 січня
2011 р. № 12/7/15-0817
-

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Is lacking /
Бракує

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2023
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

9.3

Nothing in this Art
shall prevent the
funding of particular
preventive or remedial
measures in order to
achieve the objectives
of this Dir.

Ніщо у цій статті не
перешкоджає
фінансуванню окремих
профілактичних або
ремонтних заходів з
метою досягнення цілей
цієї Директиви.

Fully /
Повністю

9.4

MS shall not be in

Держави-члени не

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (глава 7); ЗУ
«Про питну воду та
питне водопостачання»
від 10 січня 2002 р. №
2918-ІІІ (розділ VI);
Наказ Держбуду України
«Про затвердження
Інструкції про
встановлення та
стягнення плати за скид
промислових та інших
стічних вод у системи
каналізації населених
пунктів та Правил
приймання стічних вод
підприємств у
комунальні та відомчі
системи каналізації
населених пунктів
України» від 19 лютого
2002 р. № 37
-

-

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
-

-

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Мінприроди,

-
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

10.1

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

breach of this Dir if
they decide in
accordance with
established practices
not to apply the
provisions of paragraph
1, second sentence, and
for that purpose the
relevant provisions of
paragraph 2, for a given
water-use activity, where
this does not
compromise the
purposes and the
achievement of the
objectives of this Dir.
MS shall report the
reasons for not fully
applying paragraph 1,
second sentence, in the
river basin management
plans.

вважаються
порушниками цієї
Директиви, якщо вони
вирішать, відповідно до
усталеної практики, не
застосовувати
положення, другого
речення частини 1, і, у
зв'язку з цим, відповідні
положення частини 2
щодо даної діяльності,
пов'язаної з
водокористуванням,
якщо це не ставить під
загрозу завдання цієї
Директиви та
досягнення її цілей.
Держави-члени
сповіщають у планах
розпоряджання
басейном ріки про
підстави неповного
застосування другого
речення частини 1.
Комбінований підхід
до точкових і
простороворозподілених джерел
Держави-члени
забезпечують, щоб усі
зазначені у пункті 2
викиди у поверхневі
води контролювалися
відповідно до
комбінованого підходу,

The combined
approach for point
and diffuse sources
MS shall ensure that all
discharges referred to
in paragraph 2 into
surface waters are
controlled according to
the combined approach
set out in this Art.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Державне
агентство водних
ресурсів України

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 49); ЗУ
«Про Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Постанова КМУ
«Про затвердження
Правил охорони
поверхневих вод від

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

10.2

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

MS shall ensure the
establishment and/or
implementation of:
(a) the emission
controls based on best
available techniques, or
(b) the relevant
emission limit values,
or

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

вказаний у цій статті.

забруднення зворотними
водами» від 25 березня
1999 р. № 465;
Постанова КМУ «Про
Порядок розроблення і
затвердження
нормативів гранично
допустимого скидання
забруднюючих речовин
та перелік
забруднюючих речовин,
скидання яких
нормується» від 11
вересня 1996 р. № 1100;
Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 49);
Постанова КМУ «Про
затвердження Правил
охорони поверхневих
вод від забруднення
зворотними водами» від
25 березня 1999 р. №

Держави-члени
забезпечують
встановлення і/або
здійснення:
(а) засобів контролю
виділень, що базуються
на найкращих
доступних методах, або
(b) відповідних

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

In part/
Частково

Привести у
відповідність з
вимогами Директив,
які належать до
переліку,
передбаченому
Угодою про
асоціацію

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

(c) in the case of diffuse
impacts the controls
including, as
appropriate, best
environmental
practices set out in:
- Council Dir 96/61/EC
of 24 Sep 1996
concerning integrated
pollution prevention
and control,
- Council Dir
91/271/EEC of 21 May
1991 concerning urban
waste-water treatment,
- Council Dir
91/676/EEC of 12 Dec
1991 concerning the
protection of waters
against pollution
caused by nitrates from
agricultural sources,
- the Dir adopted
pursuant to Art 16 of
this Dir,
- the Dir listed in
Annex IX,
- any other relevant
Community legislation
at the latest 12 years
after the date of entry
into force of this Dir,
unless otherwise
specified in the
legislation concerned.

граничних значень
викидів, або
(с) у випадку дифузних
впливів: засобів
контролю, що
вимагають, якщо це є
доречним, найкращих
методів стосовно
довкілля,
встановлених:
- Директивою Ради
96/61/ЄС від 24 вересня
1996 року щодо
об'єднаних методів
усунення забруднення і
його контролю,
- Директивою Ради
91/271/ЄЕС від 21
травня 1991 року щодо
міської переробки
спожитої води,
- Директивою Ради
91/676/ЄЕС від 12
грудня 1991 року щодо
охорони вод від
забруднення,
викликаного нітратами
від
сільськогосподарських
джерел,
- Директивами,
прийнятими на підставі
статті 16 цієї
Директиви,
- Директивами,

465; Постанова КМУ
«Про Порядок
розроблення і
затвердження
нормативів гранично
допустимого скидання
забруднюючих речовин
та перелік
забруднюючих речовин,
скидання яких
нормується» від 11
вересня 1996 р. № 1100;
Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України «Про
затвердження Інструкції
про порядок розробки та
затвердження гранично
допустимих скидів
(ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними
водами» від 15 грудня
1994 р. № 116; Приказ
Госкомприроды СССР
«Правила охраны
поверхностных вод» от
21 февраля 1991 г.;
«Санитарные правила и
нормы охраны
поверхностных вод от
загрязнения» от 04 июля
1988 г. № 4630-88

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

“Overview of the Status of Harmonizing the Ukrainian Legislation with the EU Requirements and the Baseline Plan for Harmonization of Ukraine’s legislation with the EU laws”. Ukraine, 2011.

74

Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

10.3

Where a quality
objective or quality
standard, whether
established pursuant to
this Dir, in the Dir
listed in Annex IX, or
pursuant to any other
Community legislation,
requires stricter
conditions than those
which would result
from the application of
paragraph 2, more
stringent emission
controls shall be set
accordingly.

11.1

Programme of
measures
Each MS shall ensure
the establishment for

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

переліченими у Додатку
IX,
- будь-яким іншим
відповідним
законодавством
Співтовариства
не пізніше, ніж через 12
років після дати
набрання чинності цією
Директивою, якщо у
відповідному
законодавстві не
зазначено інше.
Там, де цілі щодо якості
або стандарт якості,
встановлені чи згідно
цієї Директиви, у
Директивах,
перелічених у Додатку
IX, чи відповідно до
будь-якого іншого
законодавства
Співтовариства
вимагають більш
суворих умов, ніж ті,
які б випливали із
застосування пункту 2,
відповідно
встановлюються більш
суворі засоби контролю
за викидами.
Програми заходів
Кожна держава-член
забезпечує
встановлення для

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. ст. 8, 81,
36)

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

На виконання Угоди між
Україною та Російською
Федерацією про спільне
використання та охорону

Fully /
Повністю

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Уточнити
Положення про
БУВР щодо функції
розробки програм
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

each river basin
district, or for the part
of an international river
basin district within its
territory, of a
programme of
measures, taking
account of the results
of the analyses required
under Art 5, in order to
achieve the objectives
established under Art 4.
Such programmes of
measures may make
reference to measures
following from
legislation adopted at
national level and
covering the whole of
the territory of a MS.
Where appropriate, a
MS may adopt
measures applicable to
all river basin districts
and/or the portions of
international river basin
districts falling within
its territory.

кожного регіону
басейну ріки або для
частини регіону
міжнародного басейну
ріки в межах її території
програми заходів, з
урахуванням
результатів аналізів,
необхідних за статтею
5, щоб досягти цілей,
встановлених за
статтею 4. Такі
програми заходів
можуть робити
посилання на заходи,
що випливають із
законодавства,
прийнятого на
національному рівні і
такого, що стосується
всієї території державичлена. Де це є
доречним, держава-член
може затвердити
заходи, застосовні до
всіх районів басейну
ріки і/або ділянок
міжнародних районів
басейну ріки, що
припадають на її
територію.

прикордонних водних
об'єктів від 19 жовтня
1992 р. прийнято План
заходів по охороні
транскордонних вод
басейну р. Десна;
Постанова ВРУ «Про
Національну програму
екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР; Рішення
РНБО України «Про стан
безпеки водних ресурсів
держави та забезпечення
населення якісною
питною водою в
населених пунктах
України» від 27 лютого
2009 р. (Рішення введено
в дію Указом Президента
№ 221/2009 від 06 квітня
2009 р.); Наказ
Держводгоспу України
«Про затвердження
Концепції
впорядкування
використання та охорони
водних ресурсів у
заплаві р. Дніпро від
гирла р. Десна до гирла
р. Стугна» від 10 червня
2005 р. № 173; ЗУ «Про

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
заходів

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Загальнодержавну
програму формування
національної екологічної
мережі України на 20002015 роки» від 21
вересня 2000 р. № 1989III; ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Постанова ВРУ
«Про Концепцію
розвитку водного
господарства України»
від 14 січня 2000 р. №
1390-XIV; Постанова
КМУ «Про використання
у 2008 році коштів,
передбачених у
державному бюджеті для
захисту територій від
шкідливої дії вод,
ведення державного
моніторингу
поверхневих вод,
державного водного
кадастру, паспортизації
та управління водними
ресурсами» від 22
лютого 2008 р. № 68;
Заходи щодо
забезпечення
державного управління у
галузі використання,
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

11.2

Each programme of
measures shall include
the ‘basic’ measures
specified in paragraph
3 and, where necessary,
‘supplementary’
measures.

Кожна програма заходів
включає "основні"
заходи, визначені у
пункті 3 і, де необхідно,
"додаткові" заходи.

11.3

‘Basic measures’ are
the minimum
requirements to be
complied with and
shall consist of:
(a) those measures
required to implement
Community legislation
for the protection of
water, including
measures required
under the legislation
specified in Art 10 and
in part A of Annex VI;
(b) measures deemed
appropriate for the
purposes of Art 9;
(c) measures to
promote an efficient
and sustainable water

"Основні заходи"
визначаються
мінімальними
вимогами, які слід
задовольнити, і
включають:
(а) заходи, необхідні
для виконання
законодавства
Співтовариства щодо
охорони води,
включаючи заходи,
необхідні за
законодавством,
зазначеним у статті 10 і
у частині А Додатку VI;
(b) заходи, що
вважаються доречними
для цілей статті 9;
(с) заходи сприяння

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
охорони вод,
відтворення водних
ресурсів у басейні
Дніпра Дніпровським
басейновим управлінням
водних ресурсів в 2-му
півріччі 2010 року
Постанова ВРУ «Про
Національну програму
екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР
Постанова ВРУ «Про
Національну програму
екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР; Наказ
Держводгоспу України
«Про затвердження
Концепції
впорядкування
використання та охорони
водних ресурсів у
заплаві р. Дніпро від
гирла р. Десна до гирла
р. Стугна» від 10 червня
2005 р. № 173; ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму формування

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

In part/
Частково

Уточнити
Положення про
БУВР щодо функції
розробки програм
заходів

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

In part/
Частково

Уточнити
Положення про
БУВР щодо функції
розробки програм
заходів

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Слід розробити
методику підготовки
програм заходів
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National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

use in order to avoid
compromising the
achievement of the
objectives specified in
Art 4;
(d) measures to meet
the requirements of Art
7, including measures
to safeguard water
quality in order to
reduce the level of
purification treatment
required for the
production of drinking
water;
(e) controls over the
abstraction of fresh
surface water and
groundwater, and
impoundment of fresh
surface water,
including a register or
registers of water
abstractions and a
requirement of prior
authorisation for
abstraction and
impoundment. These
controls shall be
periodically reviewed
and, where necessary,
updated. MS can
exempt from these
controls, abstractions
or impoundments

ефективному і сталому
водокористуванню з
метою усунути
перешкоди для
досягнення цілей,
визначених у статті 4;
(d) заходи, спрямовані
на виконання вимог
статті 7, включаючи
заходи для збереження
якості води з метою
зменшити рівень
очисної обробки,
необхідної для
вироблення питної
води;
(е) заходи контролю
відведення прісної
поверхневої води і
ґрунтової води, а також
загачування прісної
поверхневої води,
включаючи реєстр або
реєстри відведень води і
вимогу попередньої
згоди на відведення і
загачування. Ці заходи
контролю періодично
переглядаються і, якщо
потрібно, коригуються.
Держави-члени можуть
звільняти від цих
заходів контролю ті
відведення або
загачування, які не

національної екологічної
мережі України на 20002015 роки» від 21
вересня 2000 р. № 1989III; ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Постанова ВРУ
«Про Концепцію
розвитку водного
господарства України»
від 14 січня 2000 р. №
1390-XIV; Постанова
КМУ «Про використання
у 2008 році коштів,
передбачених у
державному бюджеті для
захисту територій від
шкідливої дії вод,
ведення державного
моніторингу
поверхневих вод,
державного водного
кадастру, паспортизації
та управління водними
ресурсами» від 22
лютого 2008 р. № 68

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
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which have no
significant impact on
water status;
(f) controls, including a
requirement for prior
authorisation of
artificial recharge or
augmentation of
groundwater bodies.
The water used may be
derived from any
surface water or
groundwater, provided
that the use of the
source does not
compromise the
achievement of the
environmental
objectives established
for the source or the
recharged or augmented
body of groundwater.
These controls shall be
periodically reviewed
and, where necessary,
updated;
(g) for point source
discharges liable to
cause pollution, a
requirement for prior
regulation, such as a
prohibition on the entry
of pollutants into water,
or for prior
authorisation, or

мають істотного впливу
на стан води;
(f) заходи контролю,
включаючи вимогу
попереднього дозволу
на штучне відновлення
чи збільшення масивів
ґрунтової води.
Використовувана вода
може братися з будьякої поверхневої чи
ґрунтової води, за
умовою, що
використання джерела
не ставить під загрозу
досягнення цілей
стосовно довкілля,
встановлених для
джерела або
відновленого чи
збільшеного масиву
ґрунтової води. Ці
заходи періодично
переглядаються і, якщо
необхідно,
коригуються;
(g) для точкових джерел
викидів, схильних до
спричинення
забруднення: вимога
попереднього
врегулювання, такого,
як заборона
потрапляння
забруднювачів у воду,

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Translation into
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українською

registration based on
general binding rules,
laying down emission
controls for the
pollutants concerned,
including controls in
accordance with Art 10
and 16. These controls
shall be periodically
reviewed and, where
necessary, updated;
(h) for diffuse sources
liable to cause pollution,
measures to prevent or
control the input of
pollutants. Controls may
take the form of a
requirement for prior
regulation, such as a
prohibition on the entry
of pollutants into water,
prior authorisation or
registration based on
general binding rules
where such a
requirement is not
otherwise provided for
under Community
legislation. These
controls shall be
periodically reviewed
and, where necessary,
updated;
(i) for any other
significant adverse

або попереднього
отримання дозволу чи
реєстрації, що базується
на загальних
обов'язкових правилах,
які започатковують
заходи контролю
виділення стосовно
відповідних
забруднювачів,
включаючи заходи
контролю згідно статті
10 і 16. Ці заходи
контролю періодично
переглядаються і, якщо
необхідно,
коригуються;
(h) для дифузних
джерел, схильних до
того, щоб викликати
забруднювання: заходи
усунення або контролю
потрапляння
забруднювачів. Засоби
контролю можуть
набувати форми вимоги
попереднього
регулювання, такого, як
заборона внесення
забруднювачів у воду,
попереднього
отримання дозволу чи
реєстрації, що
базуються на загальних
обов'язкових правилах,

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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impacts on the status of
water identified under
Art 5 and Annex II, in
particular measures to
ensure that the
hydromorphological
conditions of the
bodies of water are
consistent with the
achievement of the
required ecological
status or good ecological
potential for bodies of
water designated as
artificial or heavily
modified. Controls for
this purpose may take
the form of a
requirement for prior
authorisation or
registration based on
general binding rules
where such a
requirement is not
otherwise provided for
under Community
legislation. Such
controls shall be
periodically reviewed
and, where necessary,
updated;
(j) a prohibition of
direct discharges of
pollutants into
groundwater subject to

якщо подібна вимога не
зазначена іншим чином
у законодавстві
Співтовариства. Ці
засоби контролю
періодично
переглядаються і, якщо
необхідно,
коригуються;
(і) для будь-яких інших
значних негативних
впливів на стан води,
визначених згідно
статті 5 і Додатком II,
зокрема, заходи з метою
забезпечити, щоб
гідроморфологічні
умови масивів води
сприяли досягненню
потрібного
екологічного стану або
доброго екологічного
потенціалу для масивів
води, що позначені як
штучні чи сильно
змінені. Заходи
контролю з цією метою
можуть набрати
вигляду вимоги
попереднього
отримання дозволу або
реєстрації, що
базуються на загальних
обов'язкових правилах,
якщо така вимога не

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
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Translation into
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the following
provisions:
MS may authorise
reinjection into the
same aquifer of water
used for geothermal
purposes.
They may also
authorise, specifying
the conditions for:
- injection of water
containing substances
resulting from the
operations for
exploration and
extraction of
hydrocarbons or mining
activities, and injection
of water for technical
reasons, into geological
formations from which
hydrocarbons or other
substances have been
extracted or into
geological formations
which for natural
reasons are permanently
unsuitable for other
purposes. Such
injections shall not
contain substances other
than those resulting
from the above
operations,
- reinjection of pumped

висувається так чи
інакше законодавством
Співтовариства. Такі
заходи контролю
періодично
переглядаються і, якщо
необхідно,
коригуються;
(j) заборона прямих
викидів забруднювачів
у ґрунтову воду
відповідно до таких
положень:

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Держави-члени можуть
дозволити повернення у
той самий водоносний
шар води, використаної
для геотермальних
цілей.
Вони можуть також
давати дозвіл,
зазначаючи умови для:
- уприскування води,
що містить речовини,
які є наслідком
операцій дослідження і
видобутку вуглеводнів
або гірських робіт, і
уприскування води з
технічних міркувань у
геологічні формації, з
яких було видобуто
вуглеводні або інші
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англійською

Translation into
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groundwater from mines
and quarries or
associated with the
construction or
maintenance of civil
engineering works,
- injection of natural
gas or liquefied
petroleum gas (LPG)
for storage purposes into
geological formations
which for natural
reasons are
permanently unsuitable
for other purposes,
- injection of carbon
dioxide streams for
storage purposes into
geological formations
which for natural
reasons are permanently
unsuitable for other
purposes, provided that
such injection is made
in accordance with Dir
2009/31/EC of the
European Parliament
and of the Council of
23 Apr 2009 on the
geological storage of
carbon dioxide or
excluded from the scope
of that Dir pursuant to
its Art 2(2),
- injection of natural

речовини, чи у
геологічні формації, які
з природних причин є
постійно непридатними
для інших цілей. Такі
уприскування не
містять речовин, інших,
ніж ті, що виникають
внаслідок вищезгаданих
операцій,
- повернення відкачаної
ґрунтової води з шахт і
кар'єрів або
використаної у розробці
чи здійсненні
цивільного будівництва,
- уприскування
природного газу чи
зрідженого нафтового
газу (LPG) з метою
зберігання у геологічні
формації, які з
природних причин є
постійно непридатними
для інших цілей,
- уприскування
природного газу чи
зрідженого нафтового
газу (LPG) з метою
зберігання у інші
геологічні формації, де
є дуже велика потреба у
безпеці газопостачання
і де уприскування
робиться, щоб усунути

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
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gas or liquefied
petroleum gas (LPG)
for storage purposes
into other geological
formations where there
is an overriding need
for security of gas
supply, and where the
injection is such as to
prevent any present or
future danger of
deterioration in the
quality of any receiving
groundwater,
- construction, civil
engineering and
building works and
similar activities on, or
in the ground which
come into contact with
groundwater. For these
purposes, MS may
determine that such
activities are to be
treated as having been
authorised provided
that they are conducted
in accordance with
general binding rules
developed by the MS in
respect of such
activities,
- discharges of small
quantities of substances
for scientific purposes

усяку нинішню або
майбутню небезпеку
погіршення якості будьякої ґрунтової води, до
якої робиться
уприскування,
- будівельні
(включаючи цивільні)
роботи і подібна
діяльність на ґрунті чи у
ньому, яка призводить
до контакту з
ґрунтовою водою. Для
цих цілей державичлени можуть
визначити, що таку
діяльність слід
розглядати як
дозволену за умови, що
вона ведеться
відповідно до загальних
обов'язкових правил,
розроблених державоючленом стосовно такої
діяльності,
- викиди малих
кількостей речовин для
наукових цілей з метою
зняття характеристик,
охорони чи поліпшення
стану масивів води,
обмежені до кількості,
лише конче потрібної
для відповідних цілей
за умови, що такі

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
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України
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for characterisation,
protection or
remediation of water
bodies limited to the
amount strictly
necessary for the
purposes concerned
provided such
discharges do not
compromise the
achievement of the
environmental
objectives established
for that body of
groundwater;
(k) in accordance with
action taken pursuant
to Art 16, measures to
eliminate pollution of
surface waters by those
substances specified in
the list of priority
substances agreed
pursuant to Art 16(2)
and to progressively
reduce pollution by
other substances which
would otherwise
prevent MS from
achieving the
objectives for the
bodies of surface
waters as set out in Art
4;
(l) any measures

викиди не створюють
загрози для досягнення
цілей, пов'язаних з
довкіллям,
встановлених для цього
масиву ґрунтової води;
(k) відповідно до
заходів, здійснених на
підставі статті 16,
заходи з метою усунути
забруднення
поверхневих вод
речовинами,
зазначеними у переліку
речовин, боротьба із
забрудненням якими
вимагає першочергових
заходів, затвердженому
на підставі статті 16 (2),
і поступово зменшити
забруднення іншими
речовинами, які
можуть, у противному
разі, перешкодити
державам-членам
досягти цілей щодо
масивів поверхневих
вод, як викладено у
статті 4;
(l) будь-які заходи,
потрібні для того, щоб
усунути відчутні витоки
забруднювачів з
технічних установок, а
також усунути і/або

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

11.4

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

required to prevent
significant losses of
pollutants from
technical installations,
and to prevent and/or to
reduce the impact of
accidental pollution
incidents for example
as a result of floods,
including through
systems to detect or
give warning of such
events including, in the
case of accidents which
could not reasonably
have been foreseen, all
appropriate measures to
reduce the risk to
aquatic ecosystems.
‘Supplementary’
measures are those
measures designed and
implemented in
addition to the basic
measures, with the aim
of achieving the
objectives established
pursuant to Art 4. Part
B of Annex VI contains
a non-exclusive list of
such measures.

зменшити вилив
випадкових забруднень,
наприклад, внаслідок
повеней, в тому числі
через системи
виявлення або
сповіщення про такі
події, включаючи, у
випадку аварій, які
фактично не можна
було передбачити, всі
належні заходи
зменшення ризику для
водних екосистем.

MS may also adopt
further supplementary
measures in order to

"Додаткові" заходи є
тими заходами, що
розроблялися і
здійснювалися на
додачу до основних
заходів з метою досягти
цілей, встановлених на
підставі статті 4.
Частина В Додатку VI
містить невиключний
перелік таких заходів.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Постанова ВРУ «Про
Національну програму
екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР

In part/
Частково

Уточнити
Положення про
БУВР щодо функції
розробки програм
заходів

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Слід розробити
методику підготовки
програм заходів

Держави-члени можуть
також ухвалити дальші
додаткові заходи з
метою забезпечити
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

11.5

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

provide for additional
protection or
improvement of the
waters covered by this
Dir, including in
implementation of the
relevant international
agreements referred to
in Art 1.
Where monitoring or
other data indicate that
the objectives set under
Art 4 for the body of
water are unlikely to be
achieved, the MS shall
ensure that:
- the causes of the
possible failure are
investigated,
- relevant permits and
authorisations are
examined and reviewed
as appropriate,
- the monitoring
programmes are
reviewed and adjusted
as appropriate, and
- additional measures
as may be necessary in
order to achieve those
objectives are
established, including,
as appropriate, the
establishment of
stricter environmental

додаткову охорону чи
покращення стану вод,
яких стосується ця
Директива, в тому числі
шляхом виконання
відповідних
міжнародних угод,
зазначених у статті 1.
Якщо дані моніторингу
або інші дані вказують,
що цілі, встановлені за
статтею 4 для масиву
води, є, очевидно,
недосяжними, державичлени забезпечують,
щоб:
- причини можливих
аварій досліджувалися,
- відповідні дозволи і
уповноваження
перевірялися і
переглядалися, коли це
є доречним,
- програми моніторингу
переглядалися і
уточнювалися, якщо це
буде необхідним, і
- встановлювалися
додаткові заходи, що
можуть бути
необхідними з метою
досягнення тих цілей,
включаючи, коли це є
доцільним,

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Постанова ВРУ «Про
Концепцію розвитку
водного господарства
України» від 14 січня
2000 р. № 1390-XIV; ЗУ
«Про Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III

In part/
Частково

Уточнити
Положення про
БУВР щодо функції
розробки програм
заходів

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Слід розробити
методику підготовки
програм заходів
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

quality standards
following the
procedures laid down
in Annex V.

започаткування більш
суворих стандартів
якості довкілля
відповідно до методик,
викладених у Додатку
V.

Where those causes are
the result of
circumstances of
natural cause or force
majeure which are
exceptional and could
not reasonably have
been foreseen, in
particular extreme
floods and prolonged
droughts, the MS may
determine that
additional measures are
not practicable, subject
to Art 4(6).
11.6

In implementing
measures pursuant to
paragraph 3, MS shall
take all appropriate
steps not to increase
pollution of marine
waters. Without
prejudice to existing
legislation, the
application of measures
taken pursuant to
paragraph 3 may on no
account lead, either

Там, де ті причини є
результатом обставин
природного
походження або force
majeure, які є
виключними і такими,
що фактично не могли
бути передбачені,
зокрема, найсильніші
повені і тривалі посухи,
держава-член може
визначити, що
додаткові заходи не є
здійсненими, відповідно
до статті 4 (6).
Здійснюючи заходи
згідно пункту 3,
держави-члени роблять
усі належні кроки для
того, щоб забруднення
морських вод не
зростало. Без шкоди для
законодавства, що
існує, застосування
заходів, ужитих згідно
пункту 3, не може
жодним чином
призводити, прямим чи

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Постанова ВРУ
«Про Національну
програму екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Програми заходів
мають чітко
закріплювати цей
принцип

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

directly or indirectly to
increased pollution of
surface waters.

непрямим чином, до
збільшення
забруднення
поверхневих вод.

This requirement shall
not apply where it
would result in
increased pollution of
the environment as a
whole.
11.7

The programmes of
measures shall be
established at the latest
nine years after the date
of entry into force of
this Dir and all the
measures shall be made
operational at the latest
12 years after that date.

11.8

The programmes of
measures shall be
reviewed, and if
necessary updated at the
latest 15 years after the
date of entry into force
of this Dir and every six
years thereafter. Any
new or revised measures
established under an
updated programme

Ця вимога не
застосовується, якщо це
призвело б до
збільшення
забруднення довкілля у
цілому.
Програми заходів
започатковуються не
пізніше, ніж через
дев'ять років після дати
набуття чинності цією
Директивою, і всі
заходи робляться
дієвими не пізніше, ніж
через 12 років після цієї
дати.

Програми заходів
переглядаються і, якщо
потрібно, коригуються
не пізніше, ніж через 15
років після дати
набрання чинності цією
Директивою і кожні
шість років потому.
Кожний новий або
переглянутий захід,
започаткований згідно

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Постанова ВРУ
«Про Національну
програму екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР
ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; Постанова ВРУ
«Про Національну
програму екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від

-

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

12

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

shall be made
operational within three
years of their
establishment.

оновленої програми,
робиться дієвим
протягом трьох років
від його
започаткування.
Питання, що не
підлягають
вирішенню на рівні
держави-члена
Коли держава-член
визначає проблему, яка
впливає на
розпоряджання її
водою, але не може
бути вирішеною
державою-членом, вона
може доповісти про цю
проблему Комісії і
будь-якій іншій
зацікавленій державічлену і надати
рекомендації для її
вирішення.

27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР

Issues which can not
be dealt with at MS
level
Where a MS identifies
an issue which has an
impact on the
management of its
water but cannot be
resolved by that MS, it
may report the issue to
the Commission and any
other MS concerned and
may make
recommendations for the
resolution of it.
The Commission shall
respond to any report or
recommendations from
MS within a period of
six months.

13.1

River basin
management plans
MS shall ensure that a
river basin management
plan is produced for

Комісія повинна надати
відповідь на кожну
доповідь або
рекомендації від
держав-членів в межах
шести місяців.
Плани розпоряджання
басейном ріки
Держави-члени
забезпечують, щоб план
розпоряджання

ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

In part/
Частково

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2023

“Overview of the Status of Harmonizing the Ukrainian Legislation with the EU Requirements and the Baseline Plan for Harmonization of Ukraine’s legislation with the EU laws”. Ukraine, 2011.

91

Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

13.2

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

each river basin district
lying entirely within
their territory.

басейном ріки
складався для кожного
району басейну ріки,
що знаходиться цілком
в межах їх територій.

2988-III (розділ ІV);
Рішення РНБО України
«Про стан безпеки
водних ресурсів держави
та забезпечення
населення якісною
питною водою в
населених пунктах
України» від 27 лютого
2009 р. (Рішення введено
в дію Указом Президента
№ 221/2009 від 06 квітня
2009 р.)

In the case of an
international river basin
district falling entirely
within the Community,
MS shall ensure
coordination with the
aim of producing a
single international river
basin management plan.

Якщо міжнародний
район басейну ріки
цілком знаходиться у
межах Співтовариства,
держави-члени
забезпечують
координацію з метою
складання Єдиного
плану розпоряджання

Нормативно
безпосередньо не
передбачено, проте такі
плани розроблено для
окремих міжнародних
річкових басейнів
(наприклад, р. Дунай та
р. Тиса). Графік
запланованих заходів в

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Fully /
Повністю

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2023
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

13.3

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Where such an
international river basin
management plan is not
produced, MS shall
produce river basin
management plans
covering at least those
parts of the
international river basin
district falling within
their territory to achieve
the objectives of this
Dir.

міжнародним басейном
ріки. Якщо такий план
розпоряджання
міжнародним басейном
ріки не розробляється,
держави-члени
складають плани
розпоряджання
басейном ріки, що
охоплюють хоча б ті
частини району
міжнародного басейну
ріки, які знаходяться у
межах їх територій, щоб
досягти цілей цієї
Директиви.

рамках головування
України в МКЗД
передбачає
започаткування процесу
підготовки планів
управління басейнами р.
Прут та р. Сірет, а також
Плану управління
басейном дельти Дунаю
(http://www.mfa.gov.ua/
mfa/ua); ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III (розділ VІІ)

In the case of an
international river basin
district extending
beyond the boundaries
of the Community, MS
shall endeavour to
produce a single river
basin management plan,
and, where this is not
possible, the plan shall
at least cover the
portion of the
international river basin

Якщо район
міжнародного басейну
ріки виходить за межі
Співтовариства,
держави-члени
намагаються виробити
Єдиний план
розпоряджання
басейном ріки і, де це
не є можливим, план
має охоплювати хоча б
ту частину району
міжнародного басейну

Нормативно
безпосередньо не
передбачено, проте такі
плани розроблено для
окремих міжнародних
річкових басейнів
(наприклад, р. Дунай та
р. Тиса). Графік
запланованих заходів в
рамках головування
України в МКЗД
передбачає
започаткування процесу

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Fully /
Повністю

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2023
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

13.4

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

district lying within the
territory of the MS
concerned.

ріки, що знаходиться у
межах території
зацікавленої державичлена.

підготовки планів
управління басейнами р.
Прут та р. Сірет, а також
Плану управління
басейном дельти Дунаю
(http://www.mfa.gov.ua/
mfa/ua); ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III (розділ VІІ)

The river basin
management plan shall
include the information
detailed in Annex VII.

План управління
басейном ріки включає
інформацію, детально
викладену у Додатку
VII.

-

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2023
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

13.5

River basin
management plans may
be supplemented by the
production of more
detailed programmes
and management plans
for sub-basin, sector,
issue, or water type, to
deal with particular
aspects of water
management.
Implementation of
these measures shall
not exempt MS from
any of their obligations
under the rest of this
Dir.

Плани розпоряджання
басейном ріки можуть
доповнюватися
розробкою більш
детальних програм і
планами розпоряджання
для суббасейну,
ділянки, вирішуваної
проблеми чи типу води
для того, щоб упоратися
з особливими аспектами
розпоряджання водою.
Здійснення цих заходів
не позбавляє державичлени жодних з їх
зобов'язань відповідно
до решти положень цієї
Директиви.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

-

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2023
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

13.6

River basin management
plans shall be published
at the latest nine years
after the date of entry
into force of this Dir.

13.7

River basin
management plans shall
be reviewed and
updated at the latest 15
years after the date of
entry into force of this
Dir and every six years
thereafter.

Плани розпоряджання
басейном ріки
публікуються не
пізніше, ніж через
дев'ять років після дати
набрання чинності цією
Директивою.
Плани розпоряджання
басейном ріки
переглядаються і
коригуються не пізніше,
ніж через 15 років після
дати набрання чинності
цією Директивою і
кожні шість років
потому.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

-

-

-

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
-

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2023

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2023
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

14.1

Public information
and consultation
MS shall encourage the
active involvement of
all interested parties in
the implementation of
this Dir, in particular in
the production, review
and updating of the river
basin management
plans. MS shall ensure
that, for each river basin
district, they publish and
make available for
comments to the public,
including users:
(a) a timetable and work
programme for the
production of the plan,
including a statement of
the consultation
measures to be taken, at

Інформування
широкого загалу і
консультації
Держави-члени
заохочують активне
залучення всіх
зацікавлених сторін до
виконання цієї
Директиви, зокрема у
складання, перегляд і
коригування планів
розпоряджання
басейном ріки.
Держави-члени
забезпечують, щоб для
кожного району
басейну ріки ними
публікувалися і
робилися доступними
для широкого загалу,
включаючи
користувачів, з метою

ЗУ «Про охорону
навколишнього
природного середовища»
від 25 червня 1991 р. №
1264-XII (ст. 9, 10, 16);
ЗУ «Про Основні засади
(стратегію) державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21 грудня
2010 р. № 2818-VI;
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. 11); ЗУ
«Про Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; ЗУ «Про питну
воду та питне
водопостачання» від 10
січня 2002 р. № 2918-ІІІ

In part/
Частково

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2023
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

least three years before
the beginning of the
period to which the
plan refers;
(b) an interim overview
of the significant water
management issues
identified in the river
basin, at least two years
before the beginning of
the period to which the
plan refers;
(c) draft copies of the
river basin management
plan, at least one year
before the beginning of
the period to which the
plan refers.

отримання коментарів:
(а) розклад і програма
робіт для складання
плану, включаючи
документ про те, які
консультації слід
провести, щонайменше
за три роки до початку
періоду, до якого
відноситься план;
(b) проміжний огляд
важливих питань
розпоряджання водою,
виявлених у басейні
ріки, щонайменше за
два роки до початку
періоду, до якого
відноситься план;
(c) примірники плану
розпоряджання
басейном ріки,
щонайменше за один
рік до початку періоду,
до якого відноситься
план.

(ст. 9); ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму формування
національної екологічної
мережі України на 20002015 роки» від 21
вересня 2000 р. № 1989III (п. 13); Постанова
ВРУ «Про Національну
програму екологічного
оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення
якості питної води» від
27 лютого 1997 р. №
123/97-ВР

On request, access shall
be given to background
documents and
information used for the
development of the
draft river basin
management plan.

14.2

MS shall allow at least

За запитом надається
доступ до фонових
документів та
інформації, що
використовується для
розвитку проекту плану
розпоряджання
басейном ріки.
Держави-члени надають

-

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Is lacking /

«Підготовка проекту

Мінприроди,

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

2023
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

14.3

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

six months to comment
in writing on those
documents in order to
allow active
involvement and
consultation.

не менше, ніж шість
місяців на письмові
коментарі щодо тих
документів з метою
сприяння активному
залученню до
співробітництва,
включаючи
консультації.

Paragraphs 1 and 2 shall
apply equally to updated
river basin management
plans.

Пункти 1 і 2
застосовуються так
само оновлених планів
управління басейном
ріки.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності
Бракує

-

Is lacking /
Бракує

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Державне
агентство водних
ресурсів України

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

15
16

[Reporting]
[Strategies against
pollution of water]

17.1-3

[Strategies to prevent
and control pollution
of groundwater]
In the absence of
criteria adopted under

Звітність
Стратегії, спрямовані
проти забруднення
води
Стратегії усунення і
контролю забруднень
ґрунтової води
За відсутності критеріїв,
затверджених згідно

17.4

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Наказ Державної комісії
України по запасах

In part/
Частково

«Підготовка проекту
Закону України

Мінприроди,
Державне

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

paragraph 2 at
Community level, MS
shall establish
appropriate criteria at
the latest five years
after the date of entry
into force of this Dir.

пункту 2 на рівні
Співтовариства,
держави-члени
встановлюють належні
критерії не пізніше, ніж
через 5 років після дати
набрання чинності цією
Директивою.

корисних копалин «Про
затвердження Інструкції
про зміст, оформлення та
порядок подання до
Державної комісії
України по запасах
корисних копалин
матеріалів попередньої
геолого-економічної
оцінки родовищ
підземних вод» від 23
червня 2009 р. N 222;
Наказ Державної комісії
України по запасах
корисних копалин «Про
затвердження Інструкції
із застосування
Класифікації запасів і
ресурсів корисних
копалин державного
фонду надр до родовищ
промислових підземних
вод» від 06 жовтня 2009
р. № 393; Наказ
Державної комісії
України по запасах
корисних копалин «Про
затвердження Інструкції
із застосування
Класифікації запасів і
ресурсів корисних
копалин державного
фонду надр до родовищ
питних і технічних
підземних вод» від 4

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

агентство водних
ресурсів України,
Держгеонадра
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

17.5

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

In the absence of
criteria adopted under
paragraph 4 at national
level, trend reversal
shall take as its starting
point a maximum of 75
% of the level of the
quality standards set out
in existing Community
legislation applicable to
groundwater.

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

За відсутності критеріїв,
ухвалених згідно
пункту 4 на
національному рівні,
надання тенденції
зворотного напряму має
своєю відправною
точкою максимум у
75% рівня стандартів
якості, встановленого у
існуючому

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
лютого 2000 р. № 23;
Наказ Міністерства
охорони здоров'я
України «Про
затвердження
Державних санітарних
норм та правил
"Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної
для споживання
людиною"» (ДСанПіН
2.2.4-171-10) від 12
травня 2010 р. № 400;
Постанова КМУ «Про
Порядок розроблення і
затвердження
нормативів гранично
допустимого скидання
забруднюючих речовин
та перелік
забруднюючих речовин,
скидання яких
нормується» від 11
вересня 1996 р. № 1100
Наказ Державної комісії
України по запасах
корисних копалин «Про
затвердження Інструкції
про зміст, оформлення та
порядок подання до
Державної комісії
України по запасах
корисних копалин
матеріалів попередньої
геолого-економічної

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

In part/
Частково

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України,
Держгеонадра

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

законодавстві
Співтовариства щодо
ґрунтової води.

оцінки родовищ
підземних вод» від 23
червня 2009 р. N 222;
Наказ Державної комісії
України по запасах
корисних копалин «Про
затвердження Інструкції
із застосування
Класифікації запасів і
ресурсів корисних
копалин державного
фонду надр до родовищ
промислових підземних
вод» від 06 жовтня 2009
р. № 393; Наказ
Державної комісії
України по запасах
корисних копалин «Про
затвердження Інструкції
із застосування
Класифікації запасів і
ресурсів корисних
копалин державного
фонду надр до родовищ
питних і технічних
підземних вод» від 4
лютого 2000 р. № 23;
Наказ Міністерства
охорони здоров'я
України «Про
затвердження
Державних санітарних
норм та правил
"Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

для споживання
людиною"» (ДСанПіН
2.2.4-171-10) від 12
травня 2010 р. № 400;
Постанова КМУ «Про
Порядок розроблення і
затвердження
нормативів гранично
допустимого скидання
забруднюючих речовин
та перелік
забруднюючих речовин,
скидання яких
нормується» від 11
вересня 1996 р. № 1100
18
19
20
21
22
22.4

[Commission report]
[Plans for future
Community
measures]
[Technical
adaptations to the
Directive]
[Committee
procedure]
[Repeals and
transitional
provisions]
The environmental
objectives in Article 4
and environmental
quality standards
established in Annex
IX and pursuant to
Article 16(7), and by
Member States under

Звіт Комісії
Плани майбутніх
заходів
Співтовариства
Технічна адаптації до
Директиви
Процедура Комітету
Анулювання і
перехідні постанови
Цілі, пов'язані з
довкіллям, зазначені у
статті 4, і стандарти
якості довкілля,
встановлені у Додатку
IX і відповідно до статті
16 (7), а державамичленами - відповідно до
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

23

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

Annex V for
substances not on the
list of priority
substances and under
Article 16(8) in respect
of priority substances
for which Community
standards have not
been set, shall be
regarded as
environmental quality
standards for the
purposes of point 7 of
Article 2 and Article 10
of Directive 96/61/EC.

Додатку V для речовин,
не зазначених у
переліку речовин,
боротьба із
забрудненням якими
вимагає першочергових
заходів, і відповідно до
статті 16 (8) стосовно
речовин, боротьба із
забрудненням якими
має першочергове
значення, для яких
стандарти
Співтовариства не були
встановлені,
розглядаються як
стандарти якості
довкілля для цілей
пункту 7 статті 2 і статті
10 Директиви 96/61/ЄС.
Стягнення
Держави-члени
визначають стягнення,
що застосовуються до
порушників норм
державного права,
ухвалених відповідно
до цієї Директиви.
Встановлені таким
чином стягнення є
ефективними,
пропорційними і
переконливими.

Penalties
MS shall determine
penalties applicable to
breaches of the national
provisions adopted
pursuant to this Dir.
The penalties thus
provided for shall be
effective, proportionate
and dissuasive.

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (глава 23);
Кодекс України про
адміністративні
правопорушення від 07
грудня 1984 р. № 8073-X
(ст. ст. 42, 59-60, 651);
Кримінальний кодекс
України від 05 квітня
2001 р. № 2341-III (ст.
238, 242); ЗУ «Про питну
воду та питне
водопостачання» від 10
січня 2002 р. № 2918-ІІІ

Fully /
Повністю

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

(ст. 11, розділ X); Наказ
Державного комітету
України по водному
господарству «Про
затвердження Інструкції
з оформлення органами
Державного комітету
України по водному
господарству матеріалів
про адміністративні
правопорушення» від 26
жовтня 2009 р. № 188
24
25
26
Annexes

[Implementation]
[Entry into force]
[Addressees]
I. INFORMATION
REQUIRED FOR
THE LIST OF
COMPETENT
AUTHORITIES
Annex II

Імплементація
Набуття чинності
Адресати
I. ІНФОРМАЦІЯ,
НЕОБХІДНА ДЛЯ
ПЕРЕЛІКУ
КОМПЕТЕНТНИХ
ОРГАНІВ ВЛАДИ
Додаток ІІ

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України
ДСТУ 3041-95.
Гідросфера,
використання і охорона
води. Терміни та
визначення.; ГОСТ
17.1.1.02-77 Охрана
природы. Гидросфера.
Классификация водных
объектов; Наказ
Мінекобезпеки України
«Про затвердження
методики екологічної
оцінки якості
поверхневих вод за
відповідними

In part/
Частково

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

III. ECONOMIC
ANALYSIS

III. ЕКОНОМІЧНИЙ
АНАЛІЗ

IV. PROTECTED
AREAS

IV. ЗОНИ, ЩО
ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД
ОХОРОНОЮ

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
категоріями» від 31
березня 1998 р. № 44
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (глава 7);
Податковий кодекс
України від 02 грудня
2010 р. № 2755-VI (ст.
14.1.67.); ЗУ «Про питну
воду та питне
водопостачання» від 10
січня 2002 р. № 2918-ІІІ
(розділ VI); Наказ
Держбуду України «Про
затвердження Інструкції
про встановлення та
стягнення плати за скид
промислових та інших
стічних вод у системи
каналізації населених
пунктів та Правил
приймання стічних вод
підприємств у
комунальні та відомчі
системи каналізації
населених пунктів
України» від 19 лютого
2002 р. № 37
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР (ст. ст. 81, 8790, 93); ЗУ «Про
Загальнодержавну
програму розвитку
водного господарства»

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

In part/
Частково

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

In part/
Частково

«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
від 17 січня 2002 р. №
2988-III; ЗУ «Про
Основні засади
(стратегію) державної
екологічної політики
України на період до
2020 року» від 21 грудня
2010 р. № 2818-VI; ЗУ
«Про природнозаповідний фонд
України» від 16 червня
1992 р. № 2456-XII (ст. 6,
7 та розділ VIII); ЗУ
«Про Загальнодержавну
програму формування
національної екологічної
мережі України на 20002015 роки» від 21
вересня 2000 р. № 1989III; ЗУ «Про екологічну
мережу України» від 24
червня 2004 р. № 1864IV (ст. ст. 5, 16, 21);
Постанова КМУ «Про
заходи щодо охорони
водно-болотних угідь,
які мають міжнародне
значення» від 23
листопада 1995 р. № 935;
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
визначення розмірів і
меж водоохоронних зон
та режиму ведення
господарської діяльності

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції
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Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
English / Текст
англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
українською

Annex V

Додаток V

VI. LISTS OF
MEASURES TO BE
INCLUDED WITHIN
THE
PROGRAMMES OF
MEASURES

VI. ПЕРЕЛІК
ЗАХОДІВ, ЩО
ПІДЛЯГАЮТЬ
ВКЛЮЧЕННЮ ДО
ПРОГРАМИ ДІЙ

National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)
в них» від 8 травня 1996
р. № 486; Постанова
КМУ «Про правовий
режим зон санітарної
охорони водних
об'єктів» від 18 грудня
1998 р. № 2024;
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
складання паспортів
річок і Порядку
установлення берегових
смуг водних шляхів та
користування ними» від
14 квітня 1997 р. № 347
Наказ Мінекобезпеки
України «Про
затвердження методики
екологічної оцінки
якості поверхневих вод
за відповідними
категоріями» від 31
березня 1998 р. № 44;
ГОСТ 17.1.1.02-77
Охрана природы.
Гидросфера.
Классификация водных
объектов
-

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

In part/
Частково

-

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

In part/
Частково

Привести у
відповідність з
вимогами Директив,
які належать до
переліку,
передбаченому
Угодою про

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

“Overview of the Status of Harmonizing the Ukrainian Legislation with the EU Requirements and the Baseline Plan for Harmonization of Ukraine’s legislation with the EU laws”. Ukraine, 2011.

109

Article of
the EU
Directive /
Стаття
Директиви
ЄС

Text of the provision
or obligation in
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англійською

Translation into
Ukrainian / Переклад
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National legislation of
Ukraine (including draft
legislation) /
Законодавство України
(в т.ч. проекти)

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

VII. RIVER BASIN
MANAGEMENT
PLANS

VII. ПЛАНИ
РОЗПОРЯДЖАННЯ
БАСЕЙНОМ РІКИ

-

Is lacking /
Бракує

VIII. INDICATIVE
LIST OF THE MAIN
POLLUTANTS

VIII. ПЕРЕЛІКПОКАЗЧИК
ОСНОВНИХ

Постанова КМУ «Про
Порядок розроблення і
затвердження

In part/
Частково

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
асоціацію
«Підготовка проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Водного кодексу
України (щодо
призначення
відповідного
уповноваженого
органу (органів)
управління
річковими
басейнами;
визначення і
підготовка
характеристик
районів річкових
басейнів;
встановлення
програм моніторингу
щодо якості води;
підготовка планів
управління
річковими
басейнами).
Слід розробити
Положення про
плани управління
річковими
басейнами та
методику їх
підготовки
Врахувати
положення Додатку
до Директиви у

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Мінприроди,
Державне
агентство водних

2016
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ЗАБРУДНЮВАЧІВ

нормативів гранично
допустимого скидання
забруднюючих речовин
та перелік
забруднюючих речовин,
скидання яких
нормується» від 11
вересня 1996 р. № 1100;
«Санитарные правила и
нормы охраны
поверхностных вод от
загрязнения» от 04 июля
1988 г. № 4630-88;
Приказ Госкомприроды
СССР «Правила охраны
поверхностных вод» от
21 февраля 1991 г.;
«Санитарные правила и
нормы охраны
прибрежных вод морей
от загрязнения в местах
водопользования
населения» от 6 июля
1988 г. № 4631-88
Водний Кодекс України
від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР

IX. EMISSION
LIMIT VALUES AND
ENVIRONMENTAL
QUALITY
STANDARDS

IX. ГРАНИЧНІ
ЗНАЧЕННЯ
ВИДІЛЕНЬ І
СТАНДАРТИ
ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ

X. LIST OF
PRIORITY
SUBSTANCES IN

X. РЕЧОВИНИ,
БОРОТЬБА ІЗ
ЗАБРУДНЕННЯМ

Постанова КМУ «Про
Порядок розроблення і
затвердження

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

In part/
Частково

In part/
Частково

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
частині розширення
переліку речовин

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Привести у
відповідність з
вимогами Директив,
які належать до
переліку,
передбаченому
Угодою про
асоціацію
Врахувати
положення Додатку
до Директиви у

Мінприроди,
Державне
агентство водних
ресурсів України

2016

Мінприроди,
Державне
агентство водних

2016

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

ресурсів України
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National legislation of
Ukraine (including draft
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(в т.ч. проекти)

THE FIELD OF
WATER POLICY

ЯКИМИ ВИМАГАЄ
ПЕРШОЧЕРГОВИХ
ЗАХОДІВ

нормативів гранично
допустимого скидання
забруднюючих речовин
та перелік
забруднюючих речовин,
скидання яких
нормується» від 11
вересня 1996 р. № 1100;
«Санитарные правила и
нормы охраны
поверхностных вод от
загрязнения» от 04 июля
1988 г. № 4630-88;
Приказ Госкомприроды
СССР «Правила охраны
поверхностных вод» от
21 февраля 1991 г.;
«Санитарные правила и
нормы охраны
прибрежных вод морей
от загрязнения в местах
водопользования
населения» от 6 июля
1988 г. № 4631-88

IX. Maps

XI. Карти

Level of
correspondence
/ Рівень
відповідності

Identification of
changes needed to
Ukrainian legislation
/ Потреба у змінах
законодавства
України
частині розширення
переліку речовин

Responsible
institution(s) /
Відповідальний(ні)
орган(и)

Timetable
for
transposition
/ Термін
транспозиції

ресурсів України

Угода між Україною та Російською Федерацією про спільне використання та охорону прикордонних водних об'єктів від 19 жовтня 1992 р.
Постанова ВРУ «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки» від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР
Водний Кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР
Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132-94-ВР
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-X
Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III
Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI
ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264-XII
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ЗУ «Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства» від 17 січня 2002 р. № 2988-III
ЗУ «Про питну воду та питне водопостачання» від 10 січня 2002 р. № 2918-ІІІ
ЗУ «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21 вересня 2000 р. № 1989-III
ЗУ «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI
ЗУ «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18 січня 2001 р. № 2245-III
ЗУ «Про державний кордон України» від 04 листопада 1991 р. № 1777-XII
ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р. № 2456-XII
ЗУ «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004 р. № 1864-IV
Постанова ВРУ «Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води» від 27 лютого 1997 р. № 123/97-ВР
Постанова ВРУ «Про Концепцію розвитку водного господарства України» від 14 січня 2000 р. № 1390-XIV
Указ Президента України «Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» від 13 квітня 2011 р. №452/2011
Указ Президента України «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України» від 13 квітня 2011 р. №454/2011
Указ Президента України «Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України» від 13 квітня 2011 р. № 453/2011
Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення ефективного прогнозування повеней і паводків та ліквідації їх наслідків» від 15 березня 2002 р. №
243/2002
Указ Президента України «Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг» від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007
Рішення РНБО України «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України» від 27
лютого 2009 р. (Рішення введено в дію Указом Президента № 221/2009 від 06 квітня 2009 р.)
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1992 р. № 459» від 13 березня 2002 р. № 321
Постанова КМУ «Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення» від 19 лютого 1996 р. №
269
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» від 30 березня 1998 р. № 391
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» від 20 липня 1996 р. № 815
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру» від 8 квітня 1996 р. № 413
Постанова КМУ «Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків» від 31 січня 2001 р. № 87
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них» від 8 травня 1996
р. № 486
Постанова КМУ «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» від 18 грудня 1998 р. № 2024
Постанова КМУ «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» від 25 березня 1999 р. № 465
Постанова КМУ «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих
речовин, скидання яких нормується» від 11 вересня 1996 р. № 1100
Постанова КМУ «Про використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод, ведення державного
моніторингу поверхневих вод, державного водного кадастру, паспортизації та управління водними ресурсами» від 22 лютого 2008 р. № 68
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними» від 14
квітня 1997 р. № 347
Постанова КМУ «Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення» від 23 листопада 1995 р. № 935
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних послуг»
від 16 червня 2005 р. N 481
Постанова КМУ «Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення» від 29 серпня 2002 р. № 1287
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Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя
міжнародного значення» від 27 грудня 2002 р. № 524
Наказ Мінекоресурсів України «Про Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод» від 24 грудня 2001 р. № 485
Наказ Держбуду України «Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації
населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» від 19 лютого 2002 р.
№ 37
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі
внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів» від 20 липня 2009 р. № 389
Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною"» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) від 12 травня 2010 р. № 400
Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних правил і норм скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних
вод і сміття у водоймища (ДСанПІН 199-97)» від 09 липня 1997 р. № 199
Наказ Мінекобезпеки України «Про затвердження методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями» від 31 березня 1998 р. № 44
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично
допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами» від 15 грудня 1994 р. № 116
Наказ Державного комітету України по водному господарству «Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету України по водному
господарству матеріалів про адміністративні правопорушення» від 26 жовтня 2009 р. № 188
Наказ Держводгоспу України «Про затвердження Концепції впорядкування використання та охорони водних ресурсів у заплаві р. Дніпро від гирла р. Десна до
гирла р. Стугна» від 10 червня 2005 р. № 173
Наказ Держводагентства «Про внесення змін до наказу Держводагентства від 22 червня 2011 р. № 93» від 22 серпня 2011 р. № 144
Наказ Держводагентства «Про затвердження Положення про Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг» від 03 серпня 2011 р. № 126
Наказ Держводагентства «Про затвердження Положення про Басейнове управління водних ресурсів річки Рось» від 06 вересня 2011 р. № 151
Наказ Держводагентства «Про затвердження Положення про Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса» від 08 серпня 2011 р. № 132
Наказ Держводагентства «Про затвердження Положення про Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів» від 03 серпня 2011 р. № 128
Наказ Держводагентства «Про затвердження Положення про Дунайське басейнове управління водних ресурсів» від 08 серпня 2011 р. № 131
Наказ Держводагентства «Про затвердження Положення про Кримське басейнове управління водних ресурсів» від 03 серпня 2011 р. № 125
Наказ Держводагентства «Про затвердження Положення про Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів» від 03 серпня 2011 р. № 127
Наказ Держводагентства «Про затвердження Положення про Деснянське басейнове управління водних ресурсів» від 03 серпня 2011 р. № 129
Наказ Держводагентства «Про затвердження Положення про Західно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів» від 03 серпня 2011 р. № 124
Наказ Держводагентства «Про затвердження Положення про Дніпровське басейнове управління водних ресурсів» від 03 серпня 2011 р. № 123
Наказ Держводгоспу України «Про затвердження Переліку річок та водойм, що віднесені до водних об'єктів місцевого значення» від 03 червня 1997 р. № 41
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод» від 4 лютого 2000 р. № 23
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод» від 07 червня 2007 р. № 182
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод» від 14 березня 2002 р. № 32
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр до родовищ промислових підземних вод» від 06 жовтня 2009 р. № 393
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії
України по запасах корисних копалин матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки родовищ підземних вод» від 23 червня 2009 р. N 222
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Наказ Мінжитлокомунгоспу «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених
пунктах України» від 27 червня 2008 р. № 190
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження національних стандартів, національного
класифікатора України, затвердження змін до національних стандартів, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту»
від 12 грудня 2007 р. № 357 (Національний класифікатор України ДК 008:2007 "Класифікатор корисних копалин" (ККК))
Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення» від 17 лютого 2011 р. № 243
Приказ Госкомприроды СССР «Правила охраны поверхностных вод» от 21 февраля 1991 г.
«Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения» от 6 июля 1988 г. № 4631-88
«Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» от 04 июля 1988 г. № 4630-88
ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов
ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения
ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов
ДСТУ 3041-95. Гідросфера, використання і охорона води. Терміни та визначення.
Лист ДПА України «Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання води в умовах дії Податкового Кодексу України» від 04 січня 2011 р. №
12/7/15-0817
Розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації «Про затвердження Положення про порядок інформаційної взаємодії суб'єктів обласної системи
моніторингу довкілля» від 6 грудня 2007 р. № 706 (як приклад локального акту)
Заходи щодо забезпечення державного управління у галузі використання, охорони вод, відтворення водних ресурсів у басейні Дніпра Дніпровським басейновим
управлінням водних ресурсів в 2-му півріччі 2010 року
План заходів по охороні транскордонних вод басейну р. Десна

“Overview of the Status of Harmonizing the Ukrainian Legislation with the EU Requirements and the Baseline Plan for Harmonization of Ukraine’s legislation with the EU laws”. Ukraine, 2011.

115

