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ПЛАН УПРАВЛІННЯ БАСЕЙНОМ 

РІЧКИ ДНІПРО: ПЕРШІ КРОКИ 

Європейська водна ініціатива плюс для Східного партнерства 

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ 

Консорціум країн-членів ЄС, Київ, 11-12 грудня 2018 року 
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ІНТЕГРАЦІЙНИЙ СЕМІНАР: ЛАСКАВО ПРОСИМО 

Заходи, що фінансуються ЄС, "Європейська водна ініціатива плюс для Східного партнерства" (EUWI + 4 EaP) реалізується ЄЕК ООН, ОЕСР, відповідальною за 
імплементацію результату 1 та консорціуму ЄС-членів Австрії та Франції, відповідальних за реалізацію результатів 2 та 3. Цей документ був підготовлений ЄЕК ООН та 
/ або ОЕСР та / або консорціумом із членами ЄС з фінансовою допомогою Європейського Союзу. Погляди, викладені в цьому документі, жодним чином не можуть 

відображатися в офіційній думці Європейського Союзу та урядів країн Східного Партнерства. Цей документ та будь-яка карта, включена до цього документу, не 
перешкоджає статусу або суверенітету будь-якої території, делімітації міжнародних кордонів , а також назви будь-якої території, міста або району. 
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Круглий стіл 

Джерело: fotolia 
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ПЛАН УПРАВЛІННЯ БАСЕЙНОМ 

РІЧКИ ДНІПРО: ПЕРШІ КРОКИ 

Мета, завдання, організація тренінгу 

Європейська водна ініціатива плюс для Східного партнерствая 

Kyiv, 11-12 December 2018 

Коноваленко Оксана 
Представник проекту в Україні  
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Мета 

Зрозуміти та освоїти перші кроки розробки Плану 
управління річковим басейном 

 

Підвищити знання в галузі управління річковим 
басейном та елементів плану управління річковим 

басейном 
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• Координувати виконання робіт  щодо РБ 
Дніпро (визначення МП та Мпідз Вод, 
характеристика) та підготувати наступні 
кроки 

• Розвивати співпрацю між учасниками 

• Розробити трансграничну координацію 
для басейну річки Прип'ять 

• Підвищити інтерес до управління 
річковим басейном 

• Ділитися досвідом держав-членів 

Цілі семінару 
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Матеріали семінару 
 • В папках  
• Презентації семінару будуть відправленні 

всім учасникам семінару електронною 

поштою 

• Інформацію про проект та новини можна 
знайти на сайті проекту 

  

http://www.euwipluseast.eu/ru/ 
 

http://www.euwipluseast.eu/ru/
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• Активна участь у виконанні практичних завдань 

• Обговорення перших результатів визначення 
масивів поверхневих та підземних вод 

• Рекомендації для наступних семінарів-тренінгів 

• Оцінка семінару (буде роздано анкету) 

Наші очікування від семінару 
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Дводенний семінар 

 

День перший зосереджено на результатах роботи  
• національних експертів 

• Білорусі (країна, з якою ми об'єднані одним 
басейном) 

• Грузії, яка підписала угоду про асоціацію з ЄС на 

Досвіді країн-членів ЄС  
День другий зосереджено на тренінгових сесіях 

12.12.2018 працюємо з 9:00 

Програма тренінгу 
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Організаційними Питаннями, що 
пов'язані з логістикою, 

відшкодуванням витрат , 
відрядженнями 

Звертайтеся до  
 

Юлії Грицаєнко, 

Вона допоможе    
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БЕЛАРУСЬ МОЛДОВА УКРАЇНА 

ВІРМЕНІЯ АЗЕРБАЙДЖАН ГРУЗІЯ 

АВСТРІЯ ФРАНЦІЯ 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ : 
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РЕЗУЛЬТАТ  3 

Залучення 
зацікавлених сторін 

Комунікація 

РЕЗУЛЬТАТ 2 

Планування 
управління 
річковими 
басейнами 

Управління даними 

Моніторинг та 
лаболаторії 

Правова база та система регулювання 

 поліпшені відповідно до Водної рамкової 
директиви ЄС (ВРД), інтегрованим 

управлінням водними ресурсами та 

багатосторонніми природоохоронними 

угодами. 

Плани управління водними ресурсами  

розроблені і виконуються відповідно до 

принципів ВРД ЄС, від пілотних басейнів і до 

масштабів країни. 

 

 

 

Залучення зацікавлених сторін та 

комунікація 

Отримані уроки регулярно збираються, 

поширюються і передаються зацікавленим 

сторонам. 

РЕЗУЛЬТАТ 1 

Національний 
політичний діалог 

Реформа 
законодавства  і 

регулювання 

Зміцнення потенціалу 
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РАЙОН РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ ДНІПРА 
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В рамках проекту Включатиме: 

1. Загальна характеристика поверхневих та підземних вод району 
річкового басейну 

2.  Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан 
поверхневих і підземних вод,  

3. Зони (території), які підлягають охороні, та їх картування 

4.  Картування системи моніторингу, результатів програм 

моніторингу, що виконуються для поверхневих вод (екологічний і 
хімічний), підземних вод (хімічний і кількісний), зон (територій), 

які підлягають охороні 
5. Перелік екологічних цілей для поверхневих вод, підземних вод і 

зон (територій), які підлягають охороні, Бонус 6. Економічний 

аналіз водокористування 

6. Бонус – Економічний аналіз частково 

 

Розробка ПУРБ для басейну Дніпра 
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1) опис річкового басейну: 

гідрографічне та водогосподарське 
районування, клімат, рельєф, геологія, 
гідрогеологія, ґрунти, рослинність, тваринний 
світ, гідрологічний режим, специфіка річкового 
басейну; 

типологія масивів поверхневих вод; 
референційні умови; 

2) визначення масивів: 

поверхневих вод; 
підземних вод. 
 

Загальна характеристика поверхневих та 
підземних вод району річкового басейну 

МЕТОДИКИ Є 

 

ТРЕНІНГИ 
ПРОВОДИЛИ з 

ПРОЕКТОМ 
АПЕНА 
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ  
УЧАСНИКІВ  
СЕМІНАРУ 
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Обговорення / Питання 

17 

Джерело : fotolia 



18 

ВПРОВАДЖЕННЯ ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ В 
УКРАЇНІ 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ В 
УКРАЇНІ 

Пан М. ХОРЕЄВ 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ В 
УКРАЇНІ 

Пан П. СЕГУЙН 
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Основи водної політики 

Дані 
Знання 

Постійний  

економічний 

 процес 

Адміністривне  

управління 

Технічне  

управління 

Власники 

 проекту 

Обізнані  
учасники 

управління 

Планування 

документів 

Політичний огляд 

Бачення 



22 

Основи водної політики 

Дані 
Знання 

Постійний  

економічний 

 процес 

Адміністривне  

управління 

Технічне  

управління 

Власники 

 проекту 

Обізнані  
учасники управління 

Планування 

документів 

Політичний огляд 

Бачення 
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Поточний статус не погіршено  

Хороший статус не пізніше 2027 * 

Небезпечні речовини зменшено або видалено 

Заповідні зони, про які йдеться в інших 

директивах 

Консультація та участь 

Водна рамкова директива 

Цілі: обов'язкові результати 

 * Можливість вилучення (затримка 2021 або 2027 або менш жорсткі цілі): 
технічна можливість, непропорційні витрати та / або природні умови 

80% французького регулювання 

води припадає на європейське 

регулювання 
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Природне  
середовище 

ХІМІЧНИЙ 
СКЛАД ВОДИ 

ФАУНА І 
ФЛОРА 

(БІОЛОГІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ) 

 

 

 

 

Екологічний статус: як оцінити якість водної екосистеми? 
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Прибережний 

річковий басейн 
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Зміни людської діяльності 
та річкових басейнів: 

навантаження 
Рис. 1. Річкові системи під час голоцену та 

антропоцену.  У голоцені всі компоненти 

річкових систем повністю пов'язані між 

собою, забезпечуючи гідрологічні, 
біогеохімічні, морфологічні та екологічні 
норми від верхів'їв до берегів. Системи 

повільно реагують на вікові чи тисячолітні 
зміни клімату. В антропоцені людська 

діяльність впливає на річкові системи через 

вирубування лісів (А), сільське господарство 

(В), скорочення водно-болотних угідь (C), 

штуцинація річкових русел (D), та видобувні 
(E), промислові (F) та міські відходи (G) . 

З'єднуваність змінюється дамбами (Н), 
відводом води для зрошення (І) та надмірним 

відведенням підземних вод (J). З настанням 

21 століття ці прямі наслідки глобальних 

змін клімату включають потепління (K), 

зміну опадів (L) та підвищення  рівня моря 

(M). Дистальні впливи на прибережну зону 

включають посилення ерозії (N) через 

затримку осадів у водоймах (H) та зміну 

прибережних екосистем (O) через джерела 

поживних речовин та забруднюючих речовин 

з різних джерел (B, E, F, G). Забруднення 

водоносного горизонту походить з декількох 

джерел: гірничодобувної промисловості (Р), 
промисловості (Q), сільського господарства 

(R) та урбанізації (S). 

Межі вододілу. 
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УкрГМІ 
Грудень 2018 р. 

Підземні води: 
Грудень 2018 р. 

Поверхневі води: 
Лютий 2019 р. 
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Грудень 2018 р. 

Підземні води: 
Грудень 2018 р. 

Поверхневі води: 
Лютий 2019 р. 

Березень 2019 р. 
Жовтень 2019 р. 

Березень 2019 р. 
Жовтень 2019 р. 

Травень 2019 р. 
Жовтень 2019 р. 

Вересень 2019 р 

Листопад 2019 р. 

Січень 2019 р. 
Вересень 2019 р. 


