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ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛОЖЕННЯ ПУНКТІВ 
ДІАГНОСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

В РАЙОНІ БАСЕЙНУ РІЧОК ПРИЧОРНОМОР’Я З УРАХУВАННЯМ 
ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ ВОД 

УКРАЇНИ ТА ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ 2000/60/ЄС 
 

Гриб О.М. 
Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) 

 
У відповідності з вимогами Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС, яка 

сьогодні іплементується в Україні, стратегічною екологічною ціллю для всіх 
районів річкових басейнів є досягнення/підтримання «доброго» екологічного 
стану масивів поверхневих та підземних вод, а також «доброго» екологічного 
потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод. 

Басейновою радою річок Причорномор’я, яка створена у 2018 р., сумісно з 
Басейновим управлінням річок Причорномор’я та нижнього Дунаю та із 
залученням різних науковців (у тому числі ОДЕКУ) розпочато обґрунтування 
заходів до «Плану управління районом басейну річок Причорномор’я» з метою 
подальшого ефективного управління водними ресурсами для досягнення ними 
«доброго» екологічного стану з урахуванням положень Водної Рамкової 
Директиви 2000/60/ЄС, сучасних вимог Водного кодексу України та наукових 
рекомендацій вчених. 

Після попереднього розгляду проекту можливого розташування пунктів 
діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод по басейну річок 
Причорномор’я, запропонованого фахівцями Басейнового управління річок 
Причорномор’я та нижнього Дунаю, Басейнова рада річок Причорномор’я 
прийняла рішення допрацювати розташування пунктів діагностичного 
моніторингу масивів поверхневих вод по басейну річок Причорномор’я з 
урахуванням письмових пропозицій учасників засідання протягом 2-х тижнів 
(п. 2.3 протоколу № 3 засідання Басейнової ради річок Причорномор’я від 
30.07.2020 р.). 

При розробці своїх пропозицій враховані такі положення Керівництва № 7 
«Моніторинг відповідно до Водної Рамкової Директиви» [1], а саме: 

– «Метою моніторингу є встановлення цілісного та комплексного огляду 
водного стану в межах кожного району річкового басейну …»; 

– «… процес вибору водних масиву і моніторингових станцій повинен 
включати методи статистичної оцінки, а також слід забезпечити, щоб огляд 
стану води мав прийнятний рівень достовірності і точності...»; 

– «…кількісна оцінка часової і просторової мінливості якісних 
компонентів і параметрів...»; 

– «… забезпечення оцінки загального стану поверхневих вод у межах 
кожного водозбірного басейну…»; 

– «...моніторинг призначений для встановлення стану тих водних масивів, 
які належать до групи ризику невиконання екологічних цілей, а також для 
оцінки змін їх стану в результаті виконання програм заходів...»; 
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– «визначати референційні умови, опираючись на наявні водні масиви з 
високим станом, де вони досі існують»; 

– «…досягнення екологічних цілей Водної Рамкової Директиви з 
оптимальними витратами…». 

З урахуванням вимог Керівництва № 7 Моніторинг відповідно до Водної 
Рамкової Директиви 2000/60/ЄС та п. 11, п. 16 Порядку здійснення державного 
моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19.09.2018 р. № 758, були надані наступні пропозиції до розташування пунктів 
діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод району басейну річок 
Причорномор’я: 

1. Для оцінки довготермінових змін в результаті антропогенного впливу 
(техногенної діяльності) на водні екосистеми басейну річок Причорномор’я 
включити до переліку пунктів діагностичного моніторингу всі існуючі та діючі 
на сьогодні пункти моніторингу (у т. ч. на річках Тилігул, Великий Куяльник, 
Малий Куяльник і т. д.). 

2. Для забезпечення оцінки загального стану поверхневих вод у межах 
кожного водозбірного басейну обов’язково включити до переліку пунктів 
діагностичного моніторингу гирлові ділянки всіх основних малих річок 
Причорномор’я (Тилігул, Журовка, Балай, Царега, Великий Куяльник, 
Кошкова, Суха Журівка, Малий Куяльник, Середній Куяльник, Свинна та інші). 

3. З метою визначення референційних умов, опираючись на наявні водні 
масиви з очікуваним «відмінним» (або хоча б «добрим») станом, де він може 
досі існувати, необхідно запланувати проведення діагностичного моніторингу в 
пунктах, які розташовані у верхніх та/або середніх ділянках річок 
Причорномор’я (наприклад, на р. Великий Куяльник у пунктах: с. Мар’янівка – 
у середній частині річки, с. Мала Олександрівка – у верхній частині річки; на р. 
Суха Журівка у пунктах: с. Новоолександрівка – у середній частині річки, с. 
Вишневе – у верхній частині річки і т. п.). 

4. Включити до переліку пунктів діагностичного моніторингу всі лимани 
на території басейну річок Причорномор’ (Тилігульський, Малий та Великий 
Аджалицький, Куяльницький, Хаджибейський та інші). 

5. Охопити пунктами діагностичного моніторингу водно-болотні угіддя 
басейну річок Причорномор’я (у т. ч. на території Тилігульського та 
Куяльницького пересипу тощо). 
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