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Національний координатор проекту



• Інформацію про проект та новини можна 
знайти на сайті проекту

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

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


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



• РАЙОН РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ ДНІПРА



ПЛАН УПРАВЛІННЯ

• Захист всіх водних об’єктів
• Охоплення всіх впливів на водні обєкти
• Цілі:
 уникнення погіршення статусу
 хороший стан (продовження максимум до 2027 р.)
 екологічний стан + хімічний статн
 визначені біологією (поверхневі води)

з підтримкою фізико-хімії та гідроморфології



6
Належний стан

План управління річковим басейном

Програма заходів

Оцінка статну і тенденцій

Програми моніторингу

Характеристика - Оцінка ризиків

Розмежування водних об'єктів

Призначення компетентних органів

Визначення районів річкових басейнів

6-річний цикл

Огляд/оновлення

Участь 
громадськості

ПЛАН УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ



Природне 
середовищ

е

ХІМІЧНИЙ 
СКЛАД ВОДИ

ФАУНА І
ФЛОРА
(БІОЛОГІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ)

Екологічний стан: як оцінити якість водної екосистеми?

Выступающий
Заметки для презентации
A good river provides good water for all uses.



• 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
охорон

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





Підземні води 
Квітень-Грудень

2019
Поверхневі води:

Квітень-Листопад2019

Вересень 2019

Part 1
Тревень-
Жовтень. 

2019

Including in 
2 & 3

Поверхневі води:
Жовтень 2019

Лютий 2019

Березень 2019

Підземні води 
Грудень 2019
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• Екорегіони



• Висота водозбору



• Геологічні породи



Категорія Річки  -20 типів
Категорія Озера  6 типів
Категорія перехідні води 2 типи 





Масиви поверхневих вод
Середнього Дніпра

В суббасейні Середнього Дніпра 
509 річок
визначено 1506 МПВ, 
Категорія  Річки - 931;
Категорія Озера - 0; 
Категорія штучні та істотно змінені МПВ: 
КІЗМПВ - 575, 
штучні: 13; 
Що стосується масивів підземних вод , то в межах 
басейну Дніпра визначено 26.



Розподіл МПВ за довжиною в 
басейні Середнього Дніпра
• Максимальна довжина МПВ – 313,5 км
• Мінімальна довжина МПВ  - 0,51 км



Розподіл кандидатів в ІЗМПВ за 
гідроморфологічним тиском -
Середній Дніпро



ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ - ВСІ ВИДИ ВПЛИВІВ

Гідрологія Тривалість

Викиди/стоки
• Органічне забруднення (побутові

відходи) 

• біогенні речовини (евтрофікація)

• небезпечні речовини

• окислення
• термальне забруднення

Гідроморфологічні зміни (проблеми / впливи)

Морфологія



• ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ
• Забруднення органічними

речовинами
• Забруднення поживними

речовинами
• Забруднення небезпечними

речовинами
• Гідромморфологічні зміни

• ПІДЗЕМНІ ВОДИ
• Зміни якості підземних вод
• Зміна кількості підземних вод

• ВАЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОДНМИ
РЕСУРСАМИ (SWMI) В РАЙОНІ БАСЕЙНУ РІЧКИ 
ДУНАЙ

Значні проблеми управління водними ресурсами можуть прямо чи
опосередковано впливати на статус як поверхневих вод, так і 
транскордонних підземних вод

Для кожної проблеми розроблені бачення, дії та вимоги
щодо координації.



РАЙОН ЛУАРА-БРЕТАНЬ (Франція):
Основні проблеми плану управління річковим басейном 2010-
2015 рр.

1. Поліпшення морфологічних умов для річок
2. Зменшення забруднення нітратами
3. Зниження органічного забруднення
4. Зниження забруднення пестицидами
5. Зниження забруднення через пріоритетні речовини
6. Захист здоров'я шляхом захисту навколишнього

середовища
7. Управління видобутком води
8. Збереження водно-болотних угідь та біорізноманіття
9. Відкриття річок для риболовлі
10. Збереження прибережних районів
11. Збереження верхньої частини річкових басейнів
12. Зменшення наслідків повеней
13. Забезпечення узгодженості державної політики
14. Розробка регулятивних та фінансових інструментів
15. Інформація, обізнаність

Выступающий
Заметки для презентации
The main issues have been submitted to the 1st public participation in 2005. They are not well filed ! A litle bit mixed.



1. Що потрібно зробити, щоб гарантувати якістьводи для здоров'я
людей, життя водних екосистем та використання води сьогодні, 
завтра і на наступні покоління?

2. Як захистити та відновити водні екосистеми від джерел до моря?
3. Як поділитися ресурсом і балансом? Як адаптувати нашу 

діяльність та території до повеней та посух?
4. Як організувати управління водними екосистемами на територіях

згідно з іншими політиками? Як мобілізувати свої ресурси
послідовно, ефективно та справедливо? 

www.prenons-soin-de-leau.fr

РАЙОН ЛУАРА-БРЕТАНЬ (Франція):
Основні проблеми плану управління річковим 
басейном 2016- 2021 рр.

Выступающий
Заметки для презентации
This 4 mian issues will be submitted to the public participation between November 2012 and April 2013.



THANK YOU OKS_KONOVALENKO@UKR.NET 



www.euwipluseast.eu

www.facebook.com/euwiplus/

THANK YOU 

Oksana Konovalenko
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