
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

Європейський Союз складається із 28 країн-членів, які вирішили 
поступово об’єднати свої ресурси, ноу-хау та долю. У період 
розширення протягом 50 років вони разом розбудували зону 
стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи в той же 
час культурне різноманіття, толерантність та індивідуальні свободи. 
Європейський Союз відданий справі поширення своїх досягнень та 
цінностей за своїми межами, серед інших країн та народів. 

Проект фінансується Європейським Союзом 
Представництво Європейського Союзу в 
Україні  
Адреса:  
вул. Володимирська 101,  
01033 Київ, Україна 
Тел.:  +38 044 39 08 010 
Факс: +38 044 39 08 015 

                 28 листопада 2017 р.  

Національні діалоги про водну політику України 
На шляху до Національної Водної Стратегії: реформування системи управління  

28 листопада 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів України проводить другу зустріч Національного 
діалогу про водну політику (НПД).  

З метою забезпечення координації, прозорості, підтримки та широкого експертного обговорення процесу реформування 
державної системи управління у сфері охорони вод (поверхневих, підземних, морських), раціонального використання 
водних ресурсів, заснованого на європейських принципах і підходах Мінприроди України ініціювало створення 
дискусійної платформи національного рівня у формі Національного діалогу про водну політику.  

Метою проведення діалогу в Україні є: 

- обговорення і напрацювання пропозицій щодо підготовки Національної Водної Стратегії та законодавчих та 
інституційних змін в Україні у сфері водної політики, 

- обговорення питань реформування системи моніторингу вод в Україні,   

- обговорення проекту “Базовий аналіз ситуації” і напрацювання пропозицій щодо перегляду національних цілей 
Протоколу про воду та здоров’я Водної конвенції ЄЕК ООН 

- зміцнення міжгалузевого співробітництва та посилення взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань 
виконання Нітратної Директиви ЄС  

- координація міжнародних проектів та організацій для об’єднання зусиль і всіх можливих інструментів на шляху 
впровадження реформ. 

На цьому важливому засіданні зберуться разом представники ЦОВВ України, міжнародних організацій, міжнародних 
проектів, науковці, НУО та інші заінтересовані сторони. Провідні доповідачі включатимуть:  

 Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України 

 Микола Кузьо, Заступник міністра з питань європейської інтеграції, Мінприроди України 

 Ірина Овчаренко, Голова Державного Агентства водних ресурсів України  

 Олександр Клітко, менеджер проектів сектору “навколишнє середовище” представництва ЄС в Україні 

 Тетяна Ефімова, Організація економічного співробітництва та розвитку 

 Maйкл Шуттер, Керівник проекту ЄС “Водна ініціатива плюс”, Австрійське агентство природних ресурсів 
Мінприроди України за підтримки проекту ЄС “Водна ініціатива плюс”, покладає на себе провідну роль ініціатора та 
організатора процесу комунікації в рамках НПД, а також сподівається на активну співпрацю усіх залучених до діалогу 
сторін. Будь які організації, зацікавлені у такій співпраці у будь якому корисному форматі, можуть приєднуватися до 
процесу НПД і стати учасником підготовки і реалізації Водної Стратегії України. 

Журналістів, які зацікавлені у висвітлені цього заходу, запрошують відвідати  першу половину засідання (з 9:30 до 
13:00). Буде забезпечуватися синхронний переклад.  

Засідання буде проходити у Києві, Україна, у конференц-залі готелю "Президент" (вул. Госпітальна 12). 

За будь-якою додатковою інформацією прохання звертатись до Управління охорони земельних та водних ресурсів за тел. 
(044)206 31 76 (контактна особа – Олександр Бонь) або до проекту ЄС “Водна ініціатива плюс” (контактна особа – Наталія  
Закорчевна: nataliia.zakorchevna@euwipluseast.eu).Додаткова інформація про проект ЄС “Водна ініціатива плюс” 
знаходиться на сайті www.euwipluseast.eu 
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