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Управління водними ресурсами 
• Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впровадження 

інтегрованих підходів в управління водними ресурсами 

за басейновим принципом». 

На виконання Закону  

• Порядок затвердження планів управління басейнами 

• Типове положення про басейнову раду 

• Виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у 

межах встановлених районів річкових басейнів»; 

• Затвердження меж районів річкових басейнів, 

суббасейнів та водогосподарських ділянок». 

• Порядок моніторингу стану вод, включаючи морські 

• Завершується доопрацювання Концепції реформування 

ДВА 

 
 

 

 

 

 
 



Управління водними ресурсами 
• Комплескний підхід до реформування сектору в цілому 

- формування довгострокової стратегії розвитку 

водного сектору.  

• З цією метою планується за підтримки ЄС, ЄЕК ООН, 

ОЕСР, інших міжнародних партнерів:  

– започаткування Національного діалогу з питань 

водної політики (заплановано на 28 березня цього 

року),  

– підготовка і прийняття Концепції реформування 

Водагенства, 

– підготовка Білої книги водної політики, а також на 

пізнішому етапі та за результатами НД Стратегії 

водної політики; 

– у співпраці зі Світовим банком напрацювання 

Стратегії розвитку системи зрошення. 

– Реформування системи моніторингу вод 

• Морська Стратегія- дослідження і заходи 

 

 

 

 

 
 



Якість води та управління водними ресурсами, 
включаючи морське середовище  

Директива № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства у сфері водної політики зі змінами і доповненнями, 

внесеними Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ ЄС:  

2017 рік 

• прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів);  

• закріплення на законодавчому рівні визначення одиниці 

гідрографічного районування території країни;  

• розроблення положення про басейнове управління з покладенням 

на нього функцій, передбачених (ст. 3 Директиви № 2000/60/ЄС); 

2020 рік 

• визначення районів річкових басейнів та створення механізмів 

управління міжнародними річками, озерами та прибережними 

водами (ст. 3); 

• аналіз характеристик районів річкових басейнів (ст. 5); 

• запровадження програм моніторингу якості води (ст. 8); 

2024 рік 

• підготовка планів управління басейнами річок, проведення 

консультації з громадськістю та публікація цих планів (ст. 13 і 14). 

 

 

 

 

 



Директива № 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками 

затоплення: 

 

2016 рік 

• прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів); 

2018 рік 

• проведення попередньої оцінки ризиків затоплення (ст.4 і 5); 

2020 рік 

• підготовка карт загроз та ризиків затоплення (ст.6); 

2022 рік 

• запровадження планів управління ризиками затоплення (ст. 7). 

 

 

 

 

 

Якість води та управління водними ресурсами, 
включаючи морське середовище  



Директива № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського 

середовища:  

 

2016 рік 

• прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів); 

2018 рік 

• розроблення морської стратегії спільно з країнами-членами ЄС 

(ст. 5 і 6); 

• базова оцінка морських вод, визначення хорошого екологічного 

стану та встановлення природоохоронних цілей та індикаторів (ст. 

5 та 8-10); 

2020 рік 

• Запровадження програми моніторингу для здійснення поточної 

оцінки та регулярне оновлення цілей (ст. 5 та 11); 

2021 рік 

• підготовка програми заходів для досягнення хорошого 

екологічного стану (ст. 5 та 13). 

 

 

 

 

 

Якість води та управління водними ресурсами, 
включаючи морське середовище  



Директива № 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами 

та доповненнями, внесеними Директивою № 98/15/ЄС та 

Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 1137/2008: 

 

2017 рік 

• прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів); 

2019 рік 

• оцінка стану водовідведення та очистки міських стічних вод;  

2019 рік 

• визначення чутливих зон та агломерацій (ст. 5  та Додаток ІІ); 

2022 рік 

• підготовка технічної та інвестиційної програми з імплементації 

вимог до очистки міських стічних вод (ст. 17); 

2021 рік 

• підготовка програми заходів для досягнення хорошого 

екологічного стану (ст. 5 та 13). 

 

 

 

 

 

Якість води та управління водними ресурсами, 
включаючи морське середовище  



Директива № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання 

людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 

1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009: 

2019 рік 

• прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів); 

• встановлення стандартів для питної води (ст. 4 та 5); 

• створення системи моніторингу (ст. 6 та 7); 

• створення механізму надання інформації споживачам (ст. 13). 

 

Директиви № 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, 

спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, зі змінами і 

доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003: 

2017 рік 

• прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів); 

• визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів (ст. 3); 

2018 рік 

• запровадження планів дій для зон, вразливих до (накопичення) 

нітратів (ст. 5); 

• запровадження програм моніторингу (ст. 6). 

 

 

 

 

Якість води та управління водними ресурсами, 
включаючи морське середовище  



Дякую за увагу! 


