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План Інтегрованого управління басейном річки Тиса, Збір даних - Підземні води

Основою для Збору Даних є: Цільова група з Підземних Вод обговорила модальності вибору підземних
Водних Об'єктів для рівня B, беручі до уваги різницю у вертикальній стратифікації у ПВ у різних країнах і
висунула такі пропозиції щодо вибору ПВО: (1) Всі ПВО >1000 км2, (2)Ті ПВО, які є важливими з
огляду на різні критерії, наприклад соціально-економічна важливість, використання, впливи, тиски,
взаємодія з водними екосистемами, (3) Більшість верхніх горизонтів та головні горизонти ПВО (для цих
двох шарів мають бути підготовлені окремі пари карт для представлення хімічного та кількісного
статусів). Для збору даних щодо тисків та заходів для Плану ІУБРТ Цільовою групою з підземних вод
було рекомендовано використовувати шаблони, підготовлені для рівня А. Процес збору даних був
сфокусований на всій національній частині Підземного Водного Об'єкту. 

Прохання використовувати для всієї національної частини підземного водного об'єкту один документ і
вносити необхідну інформацію у відповідні шаблони щодо Статусу ПВ, про Заходи щодо ПВ та про
Тиски на ПВ.

Прохання до країн басейну р. Тиса надіслати перелік підземних водних об'єктів, який буде
проаналізований у рамках підготовки Плану ІУБРТ.  
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Назва Підземного Водного  Об'єкту Aggtelek Mts

Європейський Код Транскордонного
Підземного ВО 10

Європейський Код Підземного ВО HU_K.2.2

поганий 
статус/ризик для 

Якості

поганий 
статус/ризик для 

Кількості
Директива щодо питної води
(80/778/EEC), доповнена Директивою
98/83/EC
Директива щодо очистки міських стічних
вод (91/271/EEC)
Директива щодо продуктів для захисту
рослин (91/414/EEC)
Директива про нітрати (91/676/EC)
Директива щодо середовищ існування
(92/43/EEC)
Директива про інтегрований контроль
попередження забруднення (96/61/EC)

поганий 
статус/ризик для 

Якості

поганий 
статус/ризик для 

Кількості
Заходи із захисту вод, що забираються
для питних потреб (Стаття 7), включаючи
заходи для зниження рівня очистки,
необхідного для виробництва питної води
(примітка: ці базові заходи можуть
застосовуватись не для всієї території)

Контроль за забором прісних поверхневих
та підземних вод та акумуляцією прісних
поверхневих вод, включаючи ведення
реєстру або реєстрів заборів води та
вимоги щодо попереднього ліцензування
заборів та акумулювання

Контроль, включаючи вимоги щодо
попереднього ліцензування штучного
поповнення або збільшення запасів
підземних водних об'єктів 
Вимоги щодо попередньої регламентації
скидів з точкових джерел, що можуть
спричинити забруднення

Європейський код підземного ВО, 
наприклад HU_SP.2.13.1

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
на міжнародному рівні, наприклад 5 

(Mures / Maros), якщо відповідний ПВО 
є його частиною

Заходи (Базові та інші базові заходи)

Заходи, впроваджені і спрямовані 
на … (позначте, якщо так)

Заходи, впроваджені і спрямовані 
на … (позначте, якщо так)

Базові заходи (Директиви, наведені у
Додатку VI Частина A)

Пояснюючі ключові слова: для 
держав - не членів ЄС: додайте
інформацію про відповідне
національне законодавство 

Пояснюючі ключові слова: для 
держав - не членів ЄС: додайте
інформацію про відповідне
національне законодавство 

Інші базові заходи, що необхідні
відповідно до Статті 11(3)(b-I)
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Назва Підземного Водного  Об'єкту Aggtelek Mts

Європейський Код Транскордонного
Підземного ВО 10

Європейський Код Підземного ВО HU_K.2.2Європейський код підземного ВО, 
наприклад HU_SP.2.13.1

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
на міжнародному рівні, наприклад 5 

(Mures / Maros), якщо відповідний ПВО 
є його частиною

     Заборона прямих скидів забруднюючих
речовин у підземні води 
Будь-які заходи, необхідні для
попередження істотних втрат
забруднюючих речовин з технічних
установок, а також для попередження
та/або зменшення впливу аварійних
забруднень 

Чи будуть достатніми базові заходи,
визначені вище, для подолання істотних
навантажень Так,Ні

Необхідність у Супутніх/Додаткових Заходах ВРД Статті 11(4) та 11(5)
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Назва Підземного Водного  Об'єкту Aggtelek Mts

Європейський Код Транскордонного 
Підземного ВО 10

Європейський Код Підземного ВО HU_K.2.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод

Місцева назва Підземного ВО

Європейський код підземного ВО, 
наприклад HU_SP.2.13.1

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Код транскордонного ВО, узгоджений 
на міжнародному рівні, наприклад 5 
(Mures / Maros), якщо відповідний 
ПВО є його частиною

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
Додаткові заходи 
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Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Szatmár-lowland

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 6

Європейський Код ПВО HU_P.2.1.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Beregi-lowland
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.2.2.

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
на міжнародному рівні, наприклад 5 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Nyírség, east margin
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.3.1.

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Kraszna-valley, Szamos-valley, 
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 6
Європейський Код ПВО HU_P.2.3.2.

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
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Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Nyírség - Lónyay-main-canal 
catchmnet

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.4.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
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Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Rétköz
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.4.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Bodrogköz
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 9
Європейський Код ПВО HU_P.2.5.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
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Назва Підземного Водного  Об'єкту Nyírség southern part, Hajdúság 
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.6.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій

Забори води Так

Управління потребами: культури з 
низьким водоспоживанням,
Ефективність та ресурси: 
водозберігаючі зрошувальні 
технології,  практики та 
обладнання,
Контроль забору: використання 
альтернативних ресурсів resources

Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): 
незаконний забір води Так

Контроль забору (2): припинення 
незаконних заборів

Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Назва Підземного Водного  Об'єкту Hortobágy, Nagykunság, Bihar 
northern part

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.6.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій

Забори води Так

Управління потребами: культури з 
низьким водоспоживанням,
Ефективність та ресурси: 
водозберігаючі зрошувальні 
технології,  практики та 
обладнання,
Контроль забору: використання 
альтернативних ресурсів resources

Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): 
незаконний забір води Так

Контроль забору (2): припинення 
незаконних заборів

Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Назва Підземного Водного  Об'єкту Sajó-Hernád-valley
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.8.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Sajó-Takta-valley, Hortobágy
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.8.2

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Északi-középhegység, margin
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.9.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
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Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води Так
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом Так
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Jászság, Nagykunság
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.9.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
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Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Danube-Tisza interfluve -Tisza-
catchmnet, northern part

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.10.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Danube-Tisza interfluve - Middle 
Tisza-valley

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.10.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 



ПВ_Тиски

15

Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Danube-Tisza interfluve, southern 
part

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО HU_P.2.11.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Назва Підземного Водного  Об'єкту Danube-Tisza interfluve, Lower Tisza-
valley

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО HU_P.2.11.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Körös-valley, Sárrét
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_P.2.12.2

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Maros alluvial fan
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 5
Європейський Код ПВО HU_P.2.13.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Maros-Körös interfluve
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 5
Європейський Код ПВО HU_P.2.13.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
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Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Kígyós-catchment
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО HU_P.2.16.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
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Забори води Так

Управління потребами: культури з 
низьким водоспоживанням,
Ефективність та ресурси: 
водозберігаючі зрошувальні 
технології,  практики та 
обладнання,
Контроль забору: використання 
альтернативних ресурсів resources

Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Szatmár-lowland
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 6
Європейський Код ПВО HU_SP.2.1.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Beregi-lowland, shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.2.2.

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
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Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Nyírség, east margin, shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.3.1.

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Назва Підземного Водного  Об'єкту Kraszna-valley, Szamos-valley, 
shallow

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 6
Європейський Код ПВО HU_SP.2.3.2.

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Nyírség - Lónyay-main-canal 
catchmnet, shallow

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.4.1

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій

Забори води Так

Управління потребами: культури з 
низьким водоспоживанням,
Ефективність та ресурси: 
водозберігаючі зрошувальні 
технології,  практики та 
обладнання, Відновлення водно-
болотних угідь: зміни в 
водокористуванні,
Дослідження та розвиток: оцінка 
наявних ресурсів ПВ

Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):  
непрямий забір дренажем

Так
Відновлення водно-болотних угідь 
(2): зміни в дренажній системі

Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Rétköz, shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.4.2

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Bodrogköz, shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 9
Європейський Код ПВО HU_SP.2.5.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
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Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Nyírség southern part, Hajdúság, 
shallow

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.6.1.

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів Так
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 



ПВ_Тиски

27

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела

Від сільськогосподарської діяльності Так
Контроль скидів (2): зміни в 
землекористуванні

Від нeканалізованого населення Так
Контроль скидів (3): каналізаціійні 
системи за Міською Директивою

Використання урбанізованих територій Так

Кодекс доброї практики (2): 
управління поверхневим стоком на 
урбанізованих територіях,
Кодекс доброї практики (3): 
контроль дифузного забруднення 
на урбанізованих територіях

Забори води Так

Управління потребами: культури з 
низьким водоспоживанням,
Ефективність та ресурси: 
водозберігаючі зрошувальні 
тахнології, практики та обладнання

Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): 
незаконний забір води, непрямий 
забір дренажем

Так

Відновлення водно-болотних угідь 
(2): зміни в дренажній системі,
Контроль забору (2): припинення 
незаконних заборів

Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Hortobágy, Nagykunság, Bihar 
northern part, shallow

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.6.2

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела

Від сільськогосподарської діяльності Так
Контроль скидів (2): зміни в 
землекористуванні

Від нeканалізованого населення Так
Контроль скидів (3): каналізаціійні 
системи за Міською Директивою

Використання урбанізованих територій Так

Кодекс доброї практики (2): 
управління поверхневим стоком на 
урбанізованих територіях,
Кодекс доброї практики (3): 
контроль дифузного забруднення 
на урбанізованих територіях

Забори води Так

Управління потребами: культури з 
низьким водоспоживанням,
Ефективність та ресурси: 
водозберігаючі зрошувальні 
тахнології, практики та обладнання

Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): 
незаконний забір води, непрямий 
забір дренажем

Так

Відновлення водно-болотних угідь 
(2): зміни в дренажній системі,
Контроль забору (2): припинення 
незаконних заборів

Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
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Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Cserehát
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.7.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Sajó-Hernád-valley, shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.8.1

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів Так
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела

Від сільськогосподарської діяльності Так
Контроль скидів (2): зміни в 
землекористуванні

Від нeканалізованого населення

Використання урбанізованих територій Так

Кодекс доброї практики (2): 
управління поверхневим стоком на 
урбанізованих територіях,
Кодекс доброї практики (3): 
контроль дифузного забруднення 
на урбанізованих територіях

Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Sajó-Takta-valley, Hortobágy, shallow

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.8.2

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Északi-középhegység, margin, 
shallow

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.9.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 
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Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності Так
Від нeканалізованого населення

Використання урбанізованих територій Так

Кодекс доброї практики (2): 
управління поверхневим стоком на 
урбанізованих територіях,
Кодекс доброї практики (3): 
контроль дифузного забруднення 
на урбанізованих територіях

Забори води Так
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом Так
Інші головні забори (вказати): 
незаконний забір води Так

Контроль забору (2): припинення 
незаконних заборів

Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Jászság, Nagykunság, shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.9.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Danube-Tisza interfluve -Tisza-
catchment, northern part, shallow

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.10.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
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Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій

Забори води Так

Управління потребами: культури з 
низьким водоспоживанням,
Ефективність та ресурси: 
водозберігаючі зрошувальні 
технології,  практики та 
обладнання, Відновлення водно-
болотних угідь: зміни в 
водокористуванні,
Дослідження та розвиток: оцінка 
наявних ресурсів ПВ

Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): 
незаконний забір води, 
непрямий забір дренажем

Так

Відновлення водно-болотних угідь 
(2): зміни в дренажній системі,
Контроль забору (2): припинення 
незаконних заборів

Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Danube-Tisza interfluve - Middle 
Tisza-valley, shallow

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.10.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
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Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Danube-Tisza interfluve, southern 
part, shallow

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО HU_SP.2.11.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Від сільськогосподарської діяльності Так
Контроль скидів (2): зміни в 
землекористуванні

Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій

Забори води Так

Управління потребами: культури з 
низьким водоспоживанням,
Ефективність та ресурси: 
водозберігаючі зрошувальні 
технології,  практики та 
обладнання, Відновлення водно-
болотних угідь: зміни в 
водокористуванні,
Контроль заборів: використання 
альтернативних ресурсів

Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): 
незаконний забір води Так

Контроль забору (2): припинення 
незаконних заборів

Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Danube-Tisza interfluve, Lower Tisza-
valley, shallow

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО HU_SP.2.11.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
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Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела

Від сільськогосподарської діяльності Так
Контроль скидів (2): зміни в 
землекористуванні

Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Körös-valley, Sárrét, shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО HU_SP.2.12.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Maros alluvial fan, shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 5
Європейський Код ПВО HU_SP.2.13.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Maros-Körös interfluve, shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 5
Європейський Код ПВО HU_SP.2.13.2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела

Від сільськогосподарської діяльності Так
Контроль скидів (2): зміни в 
землекористуванні

Від нeканалізованого населення

Використання урбанізованих територій Так

Кодекс доброї практики (2): 
управління поверхневим стоком на 
урбанізованих територіях,
Кодекс доброї практики (3): 
контроль дифузного забруднення 
на урбанізованих територіях

Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 
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Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Kígyós-catchment, shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО HU_SP.2.16.1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела

Від сільськогосподарської діяльності Так
Контроль скидів (2): зміни в 
землекористуванні

Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій

Забори води Так

Управління потребами: культури з 
низьким водоспоживанням,
Ефективність та ресурси: 
водозберігаючі зрошувальні 
технології, практики та обладнання

Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): непрямий 
забір дренажем

Так
Відновлення водно-болотних угідь 
(2): зміна в дренажній системі

Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту Lovrin - Vinga
Європейск. Код Транскордонн. ПВО ?
Європейський Код ПВО ROBA01

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
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Назва Підземного Водного  Об'єкту Oradea (Campia de Vest)
Європейск. Код Транскордонн. ПВО ?
Європейський Код ПВО ROCR01

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Valea lui Mihai
Європейск. Код Транскордонн. ПВО ?
Європейський Код ПВО ROCR06

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Crisuri
Європейск. Код Транскордонн. ПВО ?
Європейський Код ПВО ROCR07

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
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Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Arad - Oradea - Satu Mare
Європейск. Код Транскордонн. ПВО ?
Європейський Код ПВО ROCR08

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Lunca si terasele Muresului superior

Європейск. Код Транскордонн. ПВО ?
Європейський Код ПВО ROMU03

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела

Від сільськогосподарської діяльності

Так

дослідження, розвиток та 
демонстраційні проекти з 
математичного моделювання 
поводження нітратів

Від нeканалізованого населення Так
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Conul Aluvial Mures (Holocen, 
Pleistocen superior)

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 5
Європейський Код ПВО RO5

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела

Від сільськогосподарської діяльності

Так

дослідження, розвиток та 
демонстраційні проекти з 
математичного моделювання 
поводження нітратів

Від нeканалізованого населення Так
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 
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Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Conul Aluvial Mures ( Pleistocen 
mediu si superior)

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 5
Європейський Код ПВО RO5

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Depresiunea Transilvaniei
Європейск. Код Транскордонн. ПВО ?
Європейський Код ПВО ROMU24

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
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Назва Підземного Водного  Об'єкту Conul Somesului, Holocen si 
Pleistocen superior

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 6
Європейський Код ПВО RO6

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Conul Somesului,  Pleistocen inferior

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 6
Європейський Код ПВО RO6

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту NW BACKA - deep
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_I_1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
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Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства так

Забори для комунального 
водопостачання

так

Заходи включають подальшу 
діяльність з будівництва регіональної 
системи водопостачання Бачка, що 
базується на джерелах Дунайського 
алювію. Ці джерела вирішать не 
тільки проблему забезпечення  
належного постачання якісною 
питною водою, а також покращать 
кількісний статус ПВО 
RSTIS_GW_I_1, так як буде 
зменшений більше як на 3 м3/с 
сучасний рівень забору з глибоких 
горизонтів. Згідно з ВРД ці заходи 
можуть бути класифіковані, як "супутні 
заходи"  (Додаток VI, Частина B), які 
включають: дослідження, розвиток та 
демонстраційні проекти, а також 
будівельні проекти нових підземних 
джерел. Базуючись на сербському 
інвестиційному потенціалі, очікується, 
що документація щодо цього 
проектуможе бути розроблена до  
2015 року,проте часові рамки для 
будівництва цих систем ще 
залишаються  невизначеними. 

Забори промисловістю так
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):
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Назва Підземного Водного  Об'єкту TELECKA - deep 
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_I_2

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства так

Забори для комунального 
водопостачання

так

Заходи включають подальшу 
діяльність з будівництва регіональної 
системи водопостачання Бачка, що 
базується на джерелах Дунайського 
алювію. Ці джерела вирішать не 
тільки проблему забезпечення  
належного постачання якісною 
питною водою, а також покращать 
кількісний статус ПВО 
RSTIS_GW_I_1, так як буде 
зменшений більше як на 3 м3/с 
сучасний рівень забору з глибоких 
горизонтів. Згідно з ВРД ці заходи 
можуть бути класифіковані, як "супутні 
заходи"  (Додаток VI, Частина B), які 
включають: дослідження, розвиток та 
демонстраційні проекти, а також 
будівельні проекти нових підземних 
джерел. Базуючись на сербському 
інвестиційному потенціалі, очікується, 
що документація щодо цього 
проектуможе бути розроблена до  
2015 року,проте часові рамки для 
будівництва цих систем ще 
залишаються  невизначеними. 

Забори промисловістю так
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту UPPER TISZA - deep 
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_I_3

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства так

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Забори для комунального 
водопостачання

так

Заходи включають подальшу 
діяльність з будівництва регіональної 
системи водопостачання Бачка, що 
базується на джерелах Дунайського 
алювію. Ці джерела вирішать не 
тільки проблему забезпечення  
належного постачання якісною 
питною водою, а також покращать 
кількісний статус ПВО 
RSTIS_GW_I_1, так як буде 
зменшений більше як на 3 м3/с 
сучасний рівень забору з глибоких 
горизонтів. Згідно з ВРД ці заходи 
можуть бути класифіковані, як "супутні 
заходи"  (Додаток VI, Частина B), які 
включають: дослідження, розвиток та 
демонстраційні проекти, а також 
будівельні проекти нових підземних 
джерел. Базуючись на сербському 
інвестиційному потенціалі, очікується, 
що документація щодо цього 
проектуможе бути розроблена до  
2015 року,проте часові рамки для 
будівництва цих систем ще 
залишаються  невизначеними. 

Забори промисловістю так
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту NORTH BANAT - deep
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_I_4

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 



ПВ_Тиски

55

Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства так

Забори для комунального 
водопостачання

так

Заходи включають подальшу 
діяльність з будівництва регіональної 
системи водопостачання Банат що 
базується на джерелах Дунайського 
алювію. Ці джерела вирішать не 
тільки проблему забезпечення  
належного постачання якісною 
питною водою, а також покращать 
кількісний статус ПВО 
RSTIS_GW_I_1, так як буде 
зменшений більше як на 3 м3/с 
сучасний рівень забору з глибоких 
горизонтів. Згідно з ВРД ці заходи 
можуть бути класифіковані, як "супутні 
заходи"  (Додаток VI, Частина B), які 
включають: дослідження, розвиток та 
демонстраційні проекти, а також 
будівельні проекти нових підземних 
джерел. Базуючись на сербському 
інвестиційному потенціалі, очікується, 
що документація щодо цього 
проектуможе бути розроблена до  
2015 року,проте часові рамки для 
будівництва цих систем ще 
залишаються  невизначеними. 

Забори промисловістю так
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):
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Назва Підземного Водного  Об'єкту MID BACKA - deep 
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_I_5

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства тактак

Забори для комунального 
водопостачання

так

Заходи включають подальшу 
діяльність з будівництва регіональної 
системи водопостачання Бачка, що 
базується на джерелах Дунайського 
алювію. Ці джерела вирішать не 
тільки проблему забезпечення  
належного постачання якісною 
питною водою, а також покращать 
кількісний статус ПВО 
RSTIS_GW_I_1, так як буде 
зменшений більше як на 3 м3/с 
сучасний рівень забору з глибоких 
горизонтів. Згідно з ВРД ці заходи 
можуть бути класифіковані, як "супутні 
заходи"  (Додаток VI, Частина B), які 
включають: дослідження, розвиток та 
демонстраційні проекти, а також 
будівельні проекти нових підземних 
джерел. Базуючись на сербському 
інвестиційному потенціалі, очікується, 
що документація щодо цього 
проектуможе бути розроблена до  
2015 року,проте часові рамки для 
будівництва цих систем ще 
залишаються  невизначеними. 

Забори промисловістю так
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту LOWER TISZA - deep
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_I_6

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства так

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
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Забори для комунального 
водопостачання

так

Заходи включають подальшу 
діяльність з будівництва регіональної 
системи водопостачання Банат що 
базується на джерелах Дунайського 
алювію. Ці джерела вирішать не 
тільки проблему забезпечення  
належного постачання якісною 
питною водою, а також покращать 
кількісний статус ПВО 
RSTIS_GW_I_1, так як буде 
зменшений більше як на 3 м3/с 
сучасний рівень забору з глибоких 
горизонтів. Згідно з ВРД ці заходи 
можуть бути класифіковані, як "супутні 
заходи"  (Додаток VI, Частина B), які 
включають: дослідження, розвиток та 
демонстраційні проекти, а також 
будівельні проекти нових підземних 
джерел. Базуючись на сербському 
інвестиційному потенціалі, очікується, 
що документація щодо цього 
проектуможе бути розроблена до  
2015 року,проте часові рамки для 
будівництва цих систем ще 
залишаються  невизначеними. 

Забори промисловістю так
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту MID BANAT - deep
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_I_7

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
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Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства так

Забори для комунального 
водопостачання

так

Заходи включають подальшу 
діяльність з будівництва регіональної 
системи водопостачання Банат що 
базується на джерелах Дунайського 
алювію. Ці джерела вирішать не 
тільки проблему забезпечення  
належного постачання якісною 
питною водою, а також покращать 
кількісний статус ПВО 
RSTIS_GW_I_1, так як буде 
зменшений більше як на 3 м3/с 
сучасний рівень забору з глибоких 
горизонтів. Згідно з ВРД ці заходи 
можуть бути класифіковані, як "супутні 
заходи"  (Додаток VI, Частина B), які 
включають: дослідження, розвиток та 
демонстраційні проекти, а також 
будівельні проекти нових підземних 
джерел. Базуючись на сербському 
інвестиційному потенціалі, очікується, 
що документація щодо цього 
проектуможе бути розроблена до  
2015 року,проте часові рамки для 
будівництва цих систем ще 
залишаються  невизначеними. 

Забори промисловістю так
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):
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Назва Підземного Водного  Об'єкту NW BACKA - shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_SI_1

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту TELECKA - shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_SI_2

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту UPPER TISZA - shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_SI_3

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 



ПВ_Тиски

62

Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту NORTH BANAT - shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_SI_4

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту MID BACKA - shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_SI_5

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 
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Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту LOWER TISZA - shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_SI_6

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Назва Підземного Водного  Об'єкту MID BANAT - shallow
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 7
Європейський Код ПВО RSTIS_GW_SI_7

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості
Скиди шахтних вод

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод

Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності
Від нeканалізованого населення
Використання урбанізованих територій
Забори води
Забори для сільського господарства
Забори для комунального 
водопостачання
Забори промисловістю
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом
Інші головні забори (вказати):
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)
Повернення шахтних вод
Інші поповнення (вказати):
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод
Інші види інтервенції (вказати):

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
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Назва Підземного Водного  Об'єкту Krasovo-puklinove podzemne vody 
Slovenského rudohoria

Європейск. Код Транскордонн. ПВО  
Європейський Код ПВО SK200500FK

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела  
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства

ні ні

Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні

Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні

Інші точкові джерела (вказати): ні ні  
Дифузні джерела  
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні

Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні

Інші головні забори (вказати): ні ні  
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні

Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)

ні ні

Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): ні ні  
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): ні ні  

Назва Підземного Водного  Об'єкту
Puklinove podzemne vody 

Podtatranskej skupiny                      a 
flysoveho pasma

Європейск. Код Транскордонн. ПВО  
Європейський Код ПВО SK2004900F

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела  
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства

ні ні

Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні

Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні

Інші точкові джерела (вказати): ні ні  
Дифузні джерела  
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні

Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні

Інші головні забори (вказати): ні ні  
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні

Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)

ні ні

Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): ні ні  
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): ні ні  

Назва Підземного Водного  Об'єкту Medzizrnové podzemné vody 
Košickej kotliny

Європейск. Код Транскордонн. ПВО  
Європейський Код ПВО SK2005300P

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела  
Витоки з забруднених об'єктів ні ні

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
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Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства

ні ні

Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні

Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні

Інші точкові джерела (вказати): ні ні  
Дифузні джерела  
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні

Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні

Інші головні забори (вказати): ні ні  
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні

Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)

ні ні

Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): ні ні  
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): ні ні  

Назва Підземного Водного  Об'єкту
Puklinove podzemné vody flysového 

pasma  a             Podtatranskej 
skupiny

Європейск. Код Транскордонн. ПВО  
Європейський Код ПВО SK2005700F

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела  
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства

ні ні

Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні

Скиди шахтних вод ні ні

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні

Інші точкові джерела (вказати): ні ні  
Дифузні джерела  
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні

Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні

Інші головні забори (вказати): ні ні  
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні

Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)

ні ні

Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): ні ні  
Інші істотні тиски ні
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): ні ні  

Назва Підземного Водного  Об'єкту Medzizrnove podzemne vody 
Vychodoslovenskej panvy

Європейск. Код Транскордонн. ПВО  
Європейський Код ПВО SK2005800P

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела  
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства

ні ні

Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні

Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні

Інші точкові джерела (вказати): ні ні  
Дифузні джерела  
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні

Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні

Інші головні забори (вказати): ні ні  
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні

Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)

ні ні

Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): ні ні  
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): ні ні  

Назва Підземного Водного  Об'єкту Slovensky kras/Aggtelek hgs.
Європейск. Код Транскордонн. ПВО 10
Європейський Код ПВО SK200480KF

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела  
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства

ні ні

Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні

Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні

Інші точкові джерела (вказати): ні ні
Дифузні джерела  
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні

Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні

Інші головні забори (вказати): ні ні  
Штучне поповнення

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 
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Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні

Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)

ні ні

Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): ні ні  
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): ні ні  

Назва Підземного Водного  Об'єкту Medzizrnove podzemné vody 
kvartérnych náplavov Bodrogu

Європейск. Код Транскордонн. ПВО 9
Європейський Код ПВО SK1001500P

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела  
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства

ні ні

Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні

Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні

Інші точкові джерела (вказати): ні ні
Дифузні джерела  
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні

Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні

Інші головні забори (вказати): ні ні  
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні

Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню)

ні ні

Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): ні ні  
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Інші види інтервенції (вказати): ні ні  

Назва Підземного Водного  Об'єкту
Водоносний горизонт середнього 
плеістоцену – сучасні алювіальні 
відкладення (aQРІІ+Н)

Європейск. Код Транскордонн. ПВО UA-4
Європейський Код ПВО немає даних

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства так ні будівельні проекти
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні
Скиди шахтних вод так ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні
Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела

Від сільськогосподарської діяльності так ні
відновлення територій водно-
болотних угідь

Від нeканалізованого населення так ні будівельні проекти
Використання урбанізованих територій ні no
Забори води ні
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні
Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню) ні ні
Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту
Європейск. Код Транскордонн. ПВО UA-220

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 

Група водоносних горизонтів у вулканічних 
 П і  і  (N2)
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Європейський Код ПВО немає даних

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства ні ні
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні
Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні
Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні
Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню) ні ні
Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту
Європейск. Код Транскордонн. ПВО UA-240
Європейський Код ПВО немає даних

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Група водоносних горизонтів у 
і   П і  

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 



ПВ_Тиски

74

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства ні ні
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні
Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні
Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні
Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню) ні ні
Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту
Спорадичні води у відкладеннях 
Баденського регіонального шару (N1b)

Європейск. Код Транскордонн. ПВО UA-259
Європейський Код ПВО немає даних

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Європейський код підземного ВО, 
Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 

 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
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Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства ні ні
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні
Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні
Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні
Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню) ні ні
Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту
Спорадичні води у відкладеннях 
Сарматського регіонального шару  (N1s)

Європейск. Код Транскордонн. ПВО UA-263
Європейський Код ПВО немає даних

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства ні ні
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні
Скиди шахтних вод ні ні

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні
Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні
Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню) ні ні
Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Спорадичні води у відкладеннях 
Паліоцену (P)

Європейск. Код Транскордонн. ПВО UA-330 НПВО
Європейський Код ПВО немає даних

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства ні ні
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні
Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні
Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності так ні
Від нeканалізованого населення так ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні так
Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню) ні ні
Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту Група водоносних горизонтів у 
вулканічних породах Пліоценового 
періоду (N2).

Європейск. Код Транскордонн. ПВО UA-240
Європейський Код ПВО немає даних

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства ні ні
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні
Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні
Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності так ні
Від нeканалізованого населення так ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні так
Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 
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Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню) ні ні
Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту

Водоносний горизонт нео плеістоцену -
озерно-алювіальні відкладення нижнього
плеістоцену Чопської серії та алювій верхніх
терас (la,aQЕ+РI)

Європейск. Код Транскордонн. ПВО немає даних
Європейський Код ПВО немає даних

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства ні ні
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні
Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні
Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності ні ні
Від нeканалізованого населення ні ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні
Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню) ні ні

Місцева назва Підземного ВО

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 
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Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Назва Підземного Водного  Об'єкту

Європейск. Код Транскордонн. ПВО UA-220
Європейський Код ПВО немає даних

Істотні тиски для підземних вод 

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
якості: Так,Ні

Становлять 
ризик/поганий 
статус для 
кількості: Так,Ні

Де необхідно, наведіть деталі 
застосованих супутніх заходів (Ст. 
11(4)) (Тип заходів, вибраних з 
переліку  Додатку VI частини B та 
деталі), а також додаткових заходів 
(Ст. 11(5)) (Тип заходів з переліку та 
деталі)

Точкові джерела
Витоки з забруднених об'єктів ні ні
Витоки з місць складування відходів  
(звалища та  склади відходів сільського 
господарства ні ні
Витоки, пов'язані з інфраструктурою 
нафтової промисловості ні ні
Скиди шахтних вод ні ні

Скиди в грунт за рахунок просочування з 
місць зберігання забруднених вод ні ні
Інші точкові джерела (вказати):
Дифузні джерела
Від сільськогосподарської діяльності так ні
Від нeканалізованого населення так ні
Використання урбанізованих територій ні ні
Забори води
Забори для сільського господарства ні ні
Забори для комунального 
водопостачання ні ні
Забори промисловістю ні ні
Діяльність, пов'язана з ІКПЗ ні ні
Діяльність, не пов'язана з ІКПЗ ні ні
Забори кар'єрами/видобування вугілля 
відкритим способом ні ні
Інші головні забори (вказати): Якщо так: вказати забори
Штучне поповнення
Скиди в підземні води з метою штучного 
поповнення ні ні
Повернення підземних вод до ПВО, з 
яких вони були забрані (наприклад при 
промивці піску та щебню) ні ні
Повернення шахтних вод ні ні
Інші поповнення (вказати): Якщо так: вказати поповнення
Інші істотні тиски
Інтервенція солоних вод ні ні
Інші види інтервенції (вказати): Якщо так: вказати інтервенцію

Код транскордонного ВО, узгоджений 
Європейський код підземного ВО, 

Істотні тиски та Контрольний список заходів для якості та кількості підземних вод - включаючи Супутні та 
 Прохання вибрати відповідні тиски та надати інформацію щодо Супутніх та Додаткових заходів 

Місцева назва Підземного ВО
Група водоносних горизонтів у 
вулканічних породах Пліоценового 
періоду (N2).
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Перелік заходів для включення в Програму Заходів

Базою для Збору Даних є 11 визначених транскордонних підземних водних об'єктів та груп підземних водних об'єктів.
Збір даних був сфокусований на усій національній частині Транскордонного Підземного Водного Об'єкту. 
адміністративні інструменти
економічні та фінансові інструменти
природоохоронні домовленості на основі переговорів
контроль скидів
кодекс доброї практики
відновлення водно-болотних угідь
контротроль заборів
заходи щодо управління потребами, у тому числі стимулювання виробництва адаптованої сільськогосподарської
продукції, такої як  культури з низьким водоспоживанням у зонах, що зазнають впливу посух
заходи з підвищення ефективності та повторного використання, у тому числі стимулювання високоефективних
технологій в промисловості та водозберігаючих технік у зрошенні
будівельні проекти
станції знесолення
проекти з відновлення
освітянські проекти
дослідження, розвиток та демонстраційні проекти
інші відповідні заходи
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