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«Вода, її доступність і якість будуть основними

проблемами для суспільства і довкілля в умовах зміни

клімату»

(Технічний документ Міжнародної групи експертів зі зміни клімату

(IPCC) «Зміна клімату і води», липень 2008 р.)

Актуальність: Інтегроване управління водними

ресурсами вимагає балансу між екологічними, соціальними

та економічними пріоритетами.

Пріоритетною метою інтегрованого управління водних

ресурсів є покращення екологічного стану та збереження

гідроекосистем, як унікальних складових природного

середовища.
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ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
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І.Демографія і споживання - головний тиск на воду
Демографія і зростаюче споживання, яке супроводжується зростанням доходів на
душу населення, є найбільш важливими чинниками або тиском на воду.
Населення світу збільшується приблизно на 80 мільйонів чоловік в рік, що
передбачає збільшення потреби в прісній воді приблизно на 64 мільярди кубометрів
на рік.
У 2030 році 47% населення світу буде жити в районах з високим рівнем браку води.
ІІ. Антропогенний (у глобальному масштабі) вплив на довкілля (а отже і на
водні ресурси) зумовлений діяльністю: хімічної промисловості, чорної та
кольорової металургії; коксохімії; важкого, енергетичного і транспортного
машинобудування; комунального і сільського господарства; гірничо-добувної
промисловості тощо.
ІІІ. Зміна клімату та перерозподіл водних ресурсів Світу. Одним з наслідків
кліматичних змін може стати брак питної води. У регіонах з посушливим кліматом
(Центральна Азія, Середземномор'я, Південна Африка, Австралія тощо). Ситуація ще
більш посилитися через скорочення рівня випадання опадів. Через танення
льодовиків суттєво знизитися стік найбільших водних артерій Азії — Брахмапутри,
Гангу, Хуанхе, Інду, Меконгу, Салуена і Янцзи.

Чому виникло питання щодо необхідності управління водними ресурсами? 

Ще, навіть, 100-200 років тому люди не замислювалися так достаменно над цим питанням? 

Отже, передумовою виникнення цього питання можна назвати наступні аспекти:



ІІ. Вода — глобальна повістка дня ООН

Рисунок 1. Світове споживання води 

1900-2025 рр., млрд. кубів на рік.
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Ефективне управління водними ресурсами на глобальному рівні сприяє зміцненню миру,

безпеки і співробітництва між народами, що відповідає цілям і принципам ООН.

Проблемам, пов'язаним з водою, були присвячені:

1) Конференція ООН з водних ресурсів (1977 р);

2) Конференції Міжнародне десятиріччя постачання питної води та санітарії (1981—

1990 рр.);

3) Міжнародна конференція з водних ресурсів і навколишнього середовища (1992);

4) Всесвітня зустріч на вищому рівні «Планета Земля» (1992 р);

Кожні три роки Всесвітня програма ООН 
по оцінці водних ресурсів (WWAP) публікує 
Всесвітню доповідь ООН, яка представляє 

найповнішу оцінку стану прісноводних 
ресурсів у світі.

5) 2003 р. був проголошений Міжнародним

роком прісної води. У тому ж році був

заснований механізм «ООН — водні ресурси»,

який займається питаннями, пов'язаними з

прісною водою і санітарією.

6) Період 2005—2015 рр. Генеральна Асамблея

ООН проголосила Міжнародним десятиріччям

дій «Вода для життя».

Режим доступу: http://www.unesco.org/new/ru/natural-
sciences/environment/water/wwap/



Режим доступу:

[http://geoschool16.blogspot.com/2013/05/blog-post_6252.html]
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У Доповіді ООН щодо

розвитку людства було

зазначено, що треба

розглядати доступ до води,

як одне із прав людини й

створити юридичну базу

для поступового здійснення

цього права, щоб

гарантувати кожному, як

мінімум, 20 літрів чистої

води на добу й намагатися,

щоб домогосподарства

витрачали на воду не більш,

як 3% свого сукупного

прибутку, а держави

виділяли не менш як 1%

ВВП на розв’язання проблем

водопостачання та

каналізації.
Режим доступу: 

[file:///C:/Users/user/Downloads/viche_2013

_5_35.pdf]



ІІІ. Водна Рамкова Директива 

Європейського Союзу (ВРД ЄС)
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Директива встановлює рамкові вимоги щодо захисту всіх видів вод,

включаючи поверхневі води суходолу, транзитні та прибережні, а також

підземні води. Ці вимоги полягають у наступному:

• Запобігання подальшому погіршенню, захист та покращення стану водних

ресурсів;

• Стимулювання відтворювального використання води;

• Покращення водних екосистем завдяки діям та діяльності, які спрямовані на

постійне зменшення скидів води;

• Забезпечення поступового зменшення забруднення підземних вод та

запобігання їхньому забрудненню у майбутньому;

• Зменшення негативного впливу повеней і засух.

22 грудня 2000 року є видатною датою в історії водної політики Європейського 

Союзу. В цей день в офіційному журналі Європейського Союзу була опублікована і 

відповідно набула чинності Директива 2000/60/ЕС 

Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року.



ІІІ. Водна Рамкова Директива 

Європейського Союзу (ВРД ЄС)

8

Головною метою ВРД є запобігання погіршенню стану всіх поверхневих водних об’єктів з 

метою досягнення ними «доброго» стану. 

Це стосується штучних та істотно змінених водних об’єктів.

ВРД надає базові підходи щодо класифікації поверхневих водних об’єктів 

за їхнім екологічним станом. 

Рисунок 1. Класи екологічного статусу
Режим доступу: [http://www.if.gov.ua/files/uploads/Water_brochure_fin.pdf]

Елементи, що входять до класифікації екологічного стану  водних об’єктів:  

Біологічні елементи:
• склад і різноманіття водної флори;
• склад та різноманіття фауни донних

безхребетних;
• склад, різноманіття та вікова структура

фауни риб.

Гідроморфологічні елементи:
• гідрологічний режим;
• неперервність вільного руху водного 
потоку;
• морфологічні характеристики.



ІІІ. Водна Рамкова Директива 

Європейського Союзу (ВРД ЄС)
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Хімічні та фізико-хімічні 
елементи якості 

поділяються на дві групи. 
До першої, так званої
загальної, відносяться
температура води, кисневий
режим, солоність, стан
окиснюваності та поживні
речовини.
До другої групи входять
специфічні речовини-
забрудники, які скидаються у
водний об’єкт у великих
об’ємах та пріоритетні
речовини незалежно від
обсягу скидів (до списку
пріоритетних речовин, що
наведені у Додатку X ВРД
містять 33 речовини, 4 з яких
метали – кадмій,
плюмбум, нікол і
гідраргіум).

Рис. 2. Класифікація екологічного стану водних об’єктів

Режим доступу:

[http://carpaty.net/?p=6956&lang=uk]



Імплементація положень ВРД ЄС в Україні
Водна Рамкова Директива не є обов’язковою для впровадження Україною, оскільки вона 
не є членом ЄС. Проте, відбувається її імплементація у водне законодавство України 
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Таблиця 1. Графік виконанння Водної Рамкової Директиви в Україні

Режим доступу: [http://www.if.gov.ua/files/uploads/Water_brochure_fin.pdf]
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Таблиця 2. Імплементація Водної Рамкової Директиви у 

водне законодавство України

Закон України від

4.10.2016 року № 1641-VIII

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження

інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом»

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1641-19

Наказ Мінприроди від

26.01.2017 № 23

«Про затвердження Типового положення про басейнові ради»

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-17

Наказ Мінприроди від

26.01.2017 № 25

«Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених

районів річкових басейнів»

Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/z0208-17

Наказ Мінприроди від

06.02.2017 № 45

«Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного

стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або

істотно зміненого масиву поверхневих вод» Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0235-17

Наказ Мінприроди від

03.03.2017 № 103

«Про затвердження меж районів річкових басейнів, суббасейнів та

водогосподарських ділянок»

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0421-17

Постанова Кабінету

Міністрів України від

18.05.2017 р. № 336

«Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном»

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/336-2017-%D0%BF#n8

Закон України від

07.07.2017 року

«Про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки

Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки

Дністер»

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2086-19

Постанова Кабінету

Міністрів України від

19.09.2018 № 758

"Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод"

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-96-%D0%BF
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Структурна схема інтегрованого управління 

водними ресурсами України

Режим доступу: https://www.davr.gov.ua/transkordonne-spivrobitnictvo
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І. Характеристика річкового басейну Південного Бугу

1. Опис річкового басейну (рельєф, ґрунти, геологія і

гідрогеологія, рослинність, клімат, гідрологічний режим)

2. Специфіка річкового басейну;

3. Типологія та ідентифікація поверхневих водних тіл

ІІ. Головні водно-екологічні проблеми поверхневих вод

1. Забруднення поживними речовинами від комунального

господарства та промисловості

2. Забруднення органічними речовинами

3. Гідроморфологічні зміни (порушення вільної течії річок,

гідрологічні зміни, модифікація (зміна) морфології річок;

4. Забруднення пріоритетними та небезпечними

речовинами

ІІІ. Реєстр об’єктів, що охороняються

1. Перелік територій природно-заповідного фонду

.2. Перелік водно-болотних угідь міжнародного значення

(Рамсарські сайти)

3. Перелік заборів поверхневих та підземних вод для

питного водоспоживання

ІV. Мережа моніторингу, екологічний статус/потенціал

та хімічний статус поверхневих вод

1. Мережа моніторингу

2. Водні тіла, екологічний та хімічний статус яких

оцінюється

3. Визначення граничних значень показників загального

азоту та фосфору для референційних ділянок

4. Встановлення референційних умов за біологічними

елементами якості

5. Екологічний та хімічний статус
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У басейні Південного Бугу тече 6594 річки; їхня сумована довжина становить 22,4 тис. км.

Здебільшого це малі річки довжиною менше 10 км. Лише 349 річок мають довжину понад 10 км, з них

15 мають протяжність понад 100 км — Південний Буг, Рів, Соб, Кодима, Синюха, Гірський Тікич,

Гнилий Тікич, Велика Вись, Ятрань, Чорний Ташлик, Мертвовід, Чичиклія, Гнилий Єланець, Інгул та

Громоклія.

У басейні налічується значна кількість водойм: 189 водосховищ та 9640 ставків. Сумарний об’єм

штучних водойм становить близько 1,5 км³.

Геологія:

• карбонатні породи (вапняки, крейда);

• кремнієві породи (піски);

• кристалічні породи (базальти, граніти, гнейси) — цей басейн перетинає Український кристалічний

щит.

Опис річкового басейну Південного Бугу
Таблиця 1. Основні просторові характеристики р. Південний Буг
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Екорегіони 

басейну річки Південний Буг
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Адміністративно-територіальний устрій

басейну річки Південний Буг



17Типологія поверхневих водних тіл

басейну річки Південний Буг

Типологія —

об’єднання 

водних тіл 

(об’єктів) у той 

чи інший тип за 

подібними

природними 

абіотичними 

умовами і 

схожістю 

природних 

біотичних умов 

Типологія за висотою:
• вище 800 м;

• середні висоти: 200–800 м; 

• низовина: нижче 200 м. 

Типологія за водозбірною площею: 
• малі: 10–100 км²;

• середні: 100–1000 км²;

• великі: 1000–10 000 км²;

• дуже великі: понад 10 000 км².

Геологія:
• карбонатні породи;
• кремнієві породи;
• органічні породи.
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Об´єкти природно-заповідного фонду 

басейну річки Південний Буг

Загальна площа природно-заповідних територій у межах басейну становить близька 506 км² ,

що становить лише 0,8% площі водозбору р. Південний Буг. Найбільшими об’єктами природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення є національні парки «Бузький Гард» і «Кармелюкове

Поділля», заказники «Згарський» і «Бритавський». Серед об’єктів місцевого значення варто

відзначити регіональний ландшафтний парк «Немирівське Побужжя».
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Для басейну Південного Бугу визначено головні водно-екологічні проблеми поверхневих вод:

• забруднення поживними речовинами;

• забруднення органічними речовинами;

• гідроморфологічні зміни;

• забруднення пріоритетними та пріоритетними небезпечними речовинами.

Головні водно-екологічні

проблеми поверхневих вод Південного Бугу

У поверхневі води басейну Південного Бугу скиди стічних вод надходять із 341 точкового джерела

(дані інвентаризації джерел скидів). Згідно з державною статистичною звітністю (форма 2-ТП-

Водгосп), загальний об’єм скинутих стічних вод складав 211 млн. м³, які за галузями розподілилися

відповідно:

 комунальне господарство (57 суб’єктів) — 70 млн. м³, 

 промисловість (79 суб’єктів) — 50 млн. м³, 

 сільське господарство (193 суб’єкти) — 90 млн. м³, 

 інші водокористувачі (12 суб’єктів) — 1 млн. м³

Рис. 3. Діаграма об’ємів стічних вод за галузями, %, 2018 р.
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Мережа моніторингу якості поверхневих

вод Південного Бугу

Державного агенства водних ресурсів України

Мережа спостережень Державного агентства водних ресурсів України за якістю

поверхневих вод басейну р. Південний Буг містить 38 створи моніторингу (р. Південний

Буг — 20, Бузький лиман — 1, притоки р. Південний Буг — 17).
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Хімічний статус 

поверхневих водних тіл Південного Бугу

У поверхневих водах містяться хімічні речовини, які поділяють на такі групи: 
 речовини природного походження: ферум, купрум, манган, цинк, плюмбум, молібден,

нітрати, сірководень тощо. Концентрації цих речовин можуть зростати у зв’язку
з антропогенною діяльністю;

 речовини виключно антропогенного походження (синтетичні): пестициди, мінеральні
добрива та інші.
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Екологічний статус поверхневих водних тіл 

Південного Бугу

ВРД ЄС визначено забруднювальні речовини, вміст яких необхідно контролювати у межах 
усього річкового басейну:
 пріоритетні речовини, за якими оцінюється хімічний статус водних тіл. На сьогодні це 33 речовини,

що зазначені у Додатку Х ВРД ЄС, з них 4 є важкими металами (кадмій, плюмбум, гідраргіум
та нікол);

 специфічні речовини (синтетичні та несинтетичні), які скидаються у значних кількостях у басейн
річки Південний Буг, що використовуються для оцінки екологічного статусу водних тіл. Вони
включають цинк, купрум та інші речовини, які можуть наносити шкоду довкіллю.
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Запропоновані створи моніторингу якості води 

басейну річки Південного Бугу



ІV. Директива 2007/60/ЄC Європейського Парламенту та Ради 

від 23 жовтня 2007 року про оцінку і управління ризиками 

затоплення (Паводкова Директива )

24

Далі для цих територій необхідно розробити два види карт:

— карти загроз (зон) затоплення: охоплюють території, які можуть

затоплюватися з різними рівнями імовірності, наприклад, при паводках 1%,

5% чи 20% забезпеченості. На них треба позначити площу та глибину

затоплення;

— карти ризиків затоплення: на них треба вказати населені пункти та

господарську і соціальну інфраструктури в зоні потенційного впливу

затоплення.

На основі карт необхідно розробити Плани управління ризиками

затоплення, які включатимуть усі аспекти управління ризиками затоплення,

зосередившись на попередженні, захисті та підготовці до паводку, в тому

числі, прогнозуванні затоплень і системи раннього попередження.

Директива вимагає від держав—членів проведення попередньої оцінки ризиків 

затоплення для визначення річкових басейнів та пов’язаних з ними 

прибережних районів, для яких такий ризик існує.



Імплементація положень 

Паводкової Директиви ЄС в Україні

25

Таблиця 4. Графік виконання заходів Паводкової Директиви в Україні

Режим доступу: [http://www.if.gov.ua/files/uploads/Water_brochure_fin.pdf]

/ Режим доступу: [http://www.amic.ru/news/406979]
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Таблиця 5. Імплементація Паводкової Директиви ЄС в 

водне законодавство України

Закон України від 4 

жовтня 2016 року № 

1641-VIII (стаття 107-

1) 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними 

ресурсами за басейновим принципом»  

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/1641-19 

Наказ Міністерства 

внутрішніх справ 

України від 17.01.2018 

№ 30 

«Про затвердження Методики попередньої оцінки ризиків 

затоплення»  

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0153-18 

Наказ Міністерства 

внутрішніх справ 

України від 28.02.2018 

№ 153 

«Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків 

затоплення»  

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0350-18 

Наказ Державної 

служби України з 

надзвичайних 

ситуацій від 

21.09.2018 №552 

Методика розрахунку можливих втрат від затоплення  

Режим доступу: https://docs.dtkt.ua/doc/1043.6647.1 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

4 квітня 2018 р. № 247 

«Про затвердження Порядку розроблення плану управління 

ризиками затоплення»  

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/247-2018-

%D0%BF 

 



Режим доступу: 

[https://mama-86.org/images/attachments/033/Shevchuk_GWP_Ukraine_7_July_2017.pdf]
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Рисунок 5. Методика оцінки рівнів паводкової небезпеки

Методика попередньої оцінки ризиків затоплення розроблена з метою здійснення попередньої

оцінки ризиків затоплення, що дасть змогу визначити території, які мають потенційно значні ризики

затоплення у всіх районах річкових басейнів України, та інші можливі джерела затоплення,

мінімізувати негативні наслідки, пов’язані із затопленням, які впливають на здоров’я та життя людей,

довкілля, економіку, культурну спадщину тощо.



ВИМОГИ ДО 

КАРТ РИЗИКІВ

ЗАТОПЛЕННЯ 

Карти ризиків затоплення для
кожного району річкового басейну
повинні відображати потенційні
негативні наслідки, що відповідають
сценарію затоплення і будуються у
двох варіантах (рисунок 7):
1) орієнтовна кількість населення, що
потрапляє в зону можливого
затоплення та можливі втрати від
затоплення;
2) види господарської діяльності, що
здійснюються в зоні можливого
затоплення, об’єкти, що можуть
спричинити аварійне забруднення у
разі затоплення, віднесені до першої і
другої категорій видів планової
діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля
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Рисунок 7. Ризики затоплення різних категорій 

землекористування у долині Верхнього Дністра 

паводком 1%-го забезпечення

Режим доступу: 

[http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/74300/29-

Kovalchuk.pdf?sequence=1]
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У рамках реалізації протягом 2003 – 2004 років «Меморандуму
про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом США про
співпрацю з питань завчасного попередження про паводки у
Закарпатській області (Україна) були спорудженні автоматичні
гідрометеорологічні станцій з супутниковим зв’язком» на річках
Латориця (с. Підполоззя, м. Свалява), Боржава (с. Нижні Ремети), Люта
(с. Чорноголова), Кісва (с. Косівська Поляна), Тиса (смт. В.Бичків), Уж
(смт. В.Березний), на яких вперше почав використовуватися
супутниковий зв’язок і енергоживлення сонячними батареями.

Вказані станції були згодом успішно інтегровані в існуючу та
постійно зростаючу міжнародну систему прогнозування паводків і
управління водними ресурсами в басейні р. Тиса – спільну українсько-
угорську автоматизовану інформаційно-вимірювальну систему «Тиса»
(АІВС-«Тиса»).

Автоматична гідрометеорологічна станція 
на річках Закарпаття 
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V. Директива 2008/56/ЄC Європейського Парламенту і Ради

«Про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері 

екологічної політики щодо морського середовища» 

від 17 червня 2008 року.

(Директива про морську стратегію)

31

Морська стратегія, яку мають розробити всі держави–члени ЄС,

повинні містити детальну оцінку стану морського навколишнього

середовища, визначення його «доброго екологічного статусу» на

регіональному рівні та чіткі екологічні цілі і програми моніторингу.

Кожна держава-член ЄС повинна розробити програму заходів з 

відповідною оцінкою їх впливу на стан морського середовища.

Директива спрямована на досягнення доброго екологічного статусу морських

водних об’єктів ЄС до 2020 року та забезпечення захисту морських ресурсів.

Вона закріплює європейські морські регіони на основі географічних та

екологічних критеріїв. Кожна держава–член, яка співпрацює з іншими

державами–членами та державами, які не входять до складу ЄС в межах

морського регіону, повинна розробити стратегію щодо власних морських

водних об’єктів.



Імплементація положень 

Директиви ЄС про морську стратегію в Україні
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Таблиця 8. Графік виконання заходів Директиви ЄС про морську стратегію 

Режим доступу: [http://www.if.gov.ua/files/uploads/Water_brochure_fin.pdf]

Таблиця 9. Імплементація Директиви ЄС про морську стратегію в Україні
Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 11 жовтня 

2017 р. № 747-р 

Стратегія імплементації положень директив та регламентів 

Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та 

внутрішнього водного транспорту (“дорожня карта”) 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/747-2017-

%D1%80#n10 

Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 11 жовтня 

2017 р. № 747-р 

План заходів з імплементації положень директив та регламентів 

Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та 

внутрішнього водного транспорту 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/747-2017-

%D1%80#n38 

 



На виконання

Рамкової Директиви з 

морської стратегії ЄС 

спрямований 
Проект ЄС / ПРООН 

«Удосконалення 

екологічного 

моніторингу в Чорному 

морі – обрані заходи» 

(EMBLAS-Plus). 

Чорне море – досить 

вразливе порівняно з 

іншими морями. 

1) воно майже закрите, 

тому все забруднення, 

що потрапляє в нього 

переважно з річками, в 

ньому і залишається;

2) через те, що шар 

сірководню займає 

маже 87% об’єму моря, 

життєвий простір для 

існування морських 

мешканців обмежений.

Серед майбутніх партнерів проекту в Україні є:

1) Український науковий центр екології моря Міністерства екології та

природних ресурсів України (Міністерство екології та природних ресурсів

України);

2) Інститут морської біології НАНУ (Інститут морської біології НАН України)33



VІ. Інтегроване управління водними ресурсами 

за басейновим принципом 

34

Державне управління водними ресурсами – діяльність спрямована на

подолання наявних водно-екологічних загроз в країні, створення сприятливих

умов для сталого, екологічно безпечного водокористування, відтворення та

охорону всіх водних ресурсів на території країни з урахуванням їх

транскордонного значення, а також водних екосистем.

За основоположний методологічний принцип такого державного управління

взято комплексний принцип інтегрованого управління водними ресурсами за

районами річкових басейнів.

Саме тому на даному етапі Державне агенство водних ресурсів України в

межах компетенції впроваджує басейновий принцип управління водними

ресурсами, який грунтується на засадах:

- Пріоритетності економічної безпеки водокористування;

- Економічної цілісності, самодостатності і самоокупності водогосподарської і 

природоохоронної діяльності;

- Взаємодії територіальних і галузевих суб´єктів управління.



У 2018 року в Україні вперше запрацювали 

нові басейнові ради Режим доступу: [https://menr.gov.ua/news/32808.html]
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 До складу басейнової ради можуть входити представники центральних органів влади, місцевого
самоврядування, водокористувачі (не менше ніж 30%), громадські активісти;

 Головне завдання басейнової ради - шляхом узгодження усіх інтересів досягати доброго стану вод.
Поняття доброго стану визначено у Водній Рамковій директиві ЄС і має чіткі показники (за якими з 1
січня 2019 моніторять якість води і в Україні);

 Рішення басейнової ради враховуються під час розроблення та виконання Плану управління річковим
басейном, і саме Басейнова рада оцінює успішність його виконання.



Порівняльний аналіз управління водними ресурсами за 

басейновим принципом Режим доступу: [https://menr.gov.ua/news/32808.html]

36
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Двостороннє співробітництво у сфері 

управління водними ресурсами

Режим доступу: https://www.davr.gov.ua/transkordonne-spivrobitnictvo
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Двостороннє співробітництво у сфері 

управління водними ресурсами
Державним агенством водних ресурсів України укладено міжурядові двосторонні угоди про

співпрацю з питань водного господарства на транскордонних водах з сусідніми країнами. Угоди

регулюють спектр водоохоронної і водогосподарської діяльності на спільних водних об’єктах:

1) Угода між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з питань во дного господарства на 

прикордонних водах (14 червня 1994 р., м. Братислава); 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/703_061

2) Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону 

прикордонних вод (23 листопада 1994 р., м. Кишинів); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/498_051

3) Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі водного 

господарства на прикордонних водах (10 жовтня 1996 р., м. Київ); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_166

4) Угода між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства 

на прикордонних водах (30 вересня 1997 р., м. Галац); 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/642_059

5) Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки з питань водного господарства на 

прикордонних водах (11 листопада 1997р., м. Будапешт); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348_059

6) Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спільне 

використання та охорону транскордонних вод (16 жовтня 2001 р., м. Київ). 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/112_031

7) Угода між Україною та Російською Федерацією про спільне використання та охорону 

прикордонних водних об'єктів (19 жовтня 1992 р., м. Київ); 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_700



Контрольні питання: 

1. Які передумови розвитку інтегральної концепції управління 
водними ресурсами?

2. Які переваги управління водними ресурсами на глобальному рівні?
3. Які вимоги висуває Водна Рамкова Директива та яка її основна 

мета?
4. З якою метою розроблено гідрографічне районування території 

України?
5. Які структурні елементи містить План управління річковими 

басейнами?
6. За якими критеріями визначають екологічний та хімічний статус 

водних об´єктів?
7. Які основні положення Паводкової Директиви?
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