
 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

 

від 19 лютого 2020 р. №  25/7 

 

 

 
Про інформацію народного депутата України 

Задорожного А.В. 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування 

розглянув інформацію народного депутата України Задорожного Андрія 

Вікторовича «Покращення екологічної ситуації з водними ресурсами за 

рахунок запровадження державного онлайн-контролю за станом стічних вод» 

(додається).  

Народний депутат України Задорожний А.В. у наданій інформації 

акцентував увагу на показнику якості води – рівні рН, який багато в чому 

визначає характер хімічних і біологічних процесів, що відбуваються у воді. 

Контроль за рівнем рН особливо важливий на усіх стадіях водоочищення, 

оскільки відхилення цього показника у ту чи іншу сторону може не тільки 

істотно позначитися на запаху, присмаку і зовнішньому вигляді води, а й 

негативно вплинути на ефективність водоочисних заходів. 

Також зазначив, що у наш час провести фахову оцінку якості води 

можливо лише з використанням фахового обладнання, яке призначене для 

дослідження промислових, підземних або поверхневих вод, як в лабораторії, 

так і в мобільних умовах. рН–метри – це прилади, за допомогою яких 

здійснюється вимірювання рН в розчинах, ґрунтах, агресивному середовищі, 

а також у питній воді.  

Встановлення на підприємствах рН-метрів як промислового так і 

лабораторного використання є дуже важливим, оскільки надасть можливість 

забезпечити контроль рівня рН на усіх стадіях виробництва. 

Зважаючи на вищевикладене, та з метою забезпечення дієвішого і 

ефективнішого контролю з боку держави за рівнем рН стічних вод,  народним 

депутатом України Задорожним А.В. пропонується вжити ряд заходів, 

зокрема: придбання центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів (далі –

Держекоінспекція) приладів вимірювання рівня рН (далі – рН-метри), 



встановлення цих рН-метрів на системах водоочищення підприємств і 

забезпечення їх роботи у безперервному режимі з дистанційним контролем з 

боку відповідного територіального органу Держекоінспекції (на підставі 

оперативно отримуваних даних ці територіальні органи вживатимуть 

необхідних заходів до порушників). 

 

За інформацією, отриманою від Державного агентства водних ресурсів 

України (додається), залучення сучасних засобів онлайн контролю за 

якісними показниками скидів стічних вод підприємств-водокористувачів, що 

здійснюють скид стічних вод, є одним із способів оперативного реагування на 

забруднення довкілля. Для впровадження дієвих механізмів контролю за 

забрудненням навколишнього середовища Держводагентство пропонує: 

- впровадити онлайн-контроль забруднюючих речовин, нормування 

яких здійснюється у затверджених нормативах гранично-допустимого 

скидання забруднюючих речовин; 

- забезпечити відкритий доступ до онлайн системи контролю за 

забрудненням довкілля; 

- впровадити принцип «забруднювач – платить» шляхом поступового 

(впродовж 10 років) збільшення ставок податку за скиди забруднюючих 

речовин у водні об’єкти за перевищення встановлених у дозволах лімітів 

скидів забруднюючих речовин шляхом внесення змін до Податкового кодексу 

України. 

Держводагентство підтримує інформацію народного депутата України 

Задорожнього А.В. та готове долучитись до обговорення порушених питань. 

 

Державна екологічна інспекція України у своєму листі (додається) 

проінформувала, що водневий показник (рН), значення якого характеризує 

ступінь кислотності або лужності водного розчину, є одним з показників, за 

яким оцінюється якість води. Разом з тим, рН не є показником, рівень якого у 

воді в межах від 6,5 до 8,5 свідчить про її задовільну якість. Показник якості 

води – це сукупність біологічних і фізико-хімічних характеристик води, у 

тому числі концентрацій шкідливих речовин. Відповідно до частини сьомої 

статті 44 Водного кодексу Країни здійснення контролю за якістю і кількістю 

скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю 

води водних об'єктів у контрольних створах засобами вимірювальної техніки, 

у тому числі автоматизованими, є обов’язком водокористувача. 

Запровадження он-лайн контролю за станом зворотних вод суб’єктів 

господарювання шляхом придбання за рахунок державного бюджету 

автоматизованих засобів контролю та їх встановлення на системах скидання 

зворотних вод суб’єктів господарювання чинитиме постійне навантаження на 

державний бюджет, оскільки такі автоматизовані системи вимагатимуть 

видатків на їх утримання (технічне обслуговування, повірку, тощо). 

 

 



Держекоінспекція вважає недоцільним запровадження державного он-

лайн контролю за станом зворотних вод суб’єктів господарювання шляхом 

встановлення автоматизованих засобів контролю за рівнем рН за рахунок 

державного бюджету. 

Для посилення ефективності державного нагляду (контролю) за 

додержанням установлених нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин у зворотних водах, Держекоінспекція вважає 

доцільним внесення дозвільним органом (Держводагентством) у дозволи на 

спеціальне водокористування вимог щодо обов’язкового встановлення 

суб’єктами господарювання автоматизованих засобів контролю за якістю 

зворотних вод відповідно до частини сьомої статті 44 Водного кодексу 

України. 

 

За результатами обговорення, Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Інформацію народного депутата України Задорожного Андрія 

Вікторовича взяти до відома. 
 

2. Доручити народному депутату України Задорожному Андрію 

Вікторовичу провести відповідні консультації з Міністерством енергетики та 

захисту довкілля України, Державним агентством водних ресурсів України та 

Державною екологічною інспекцією України щодо питання покращення 

екологічної ситуації з водними ресурсами за рахунок запровадження 

державного онлайн-контролю за станом стічних вод. 
 

3. За результатами аналізу проведених консультацій винести питання на 

засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування. 

 

 

 

Голова Комітету                                                               О. БОНДАРЕНКО 
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