
   
 

 
 
 
 
 

Водна ініціатива Європейського Союзу плюс для Східного 
партнерства 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДІАЛОГ З ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ  

Україна, 5-6 листопада 2019 року 

 
 

Місце проведення: Україна, Київ, Броварський проспект 15, Міжнародний 
виставковий центр, Міжнародний водний форум “AQUA 2019” 

 

Україна проводить реформування водного сектора, що передбачає перехід до басейнового 
принципу управління водними ресурсами, відповідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС, 
включаючи подальше покращення системи моніторингу поверхневих та підземних вод.  В той же 
час здійснення реформи водного сектору та виконання вимог законодавства ЄС у галузі управління 
водними ресурсами потребує значних інвестицій та більшої узгодженості політик серед 
заінтересованих сторін. 

Зустріч організовує Міністерство енергетики та захисту довкілля України та Міністерство розвитку 
громад та територій України за підтримки проекту Європейського Союзу «Водна ініціатива 
Європейського Союзу плюс для Східного партнерства» (EUWI+). Захід покликаний зібрати 
делегатів від національних та місцевих органів влади, водних асоціацій та міжнародних експертів 
із країн-членів ЄС, щоб поділитися практичним досвідом, отриманим на шляху впровадження 
водних реформ. 

Цілі зустрічі є наступними: 
• обговорити стан реформи водного сектору в Україні, наближення до «водних» Директив ЄС та 
інших відповідних інструментів; 
• обговорити потребу в узгодженості між галузевими політиками та подальшій гармонізації для 
досягнення стратегічних цілей водного сектору; 
• представити нові досягнення та обговорити проблеми в області планування управління річковими 
басейнами та подальші кроки; 
• забезпечити платформу для координації донорської діяльності у водному секторі України та 
посилити міжнародне співробітництво з партнерськими організаціями. 
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ПОПЕРЕДНІЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
5 ЛИСТОПАДА 

5 листопада зустріч має на меті об'єднати українських політиків, що представляють різні 

міністерства, відомства, водні асоціації та громадські організації для обговорення стану галузевих 

стратегій, їх взаємозв'язків та потенціалу для гармонізації. 

 

Місце проведення: МВЦ, Павільйон 2, вхід 2-А, Зал N 9 

 

13:00 – 13:30 РЕЄСТРАЦІЯ 

13:30–14:00 Відкриття та привітання 
 

 Пані Ірина Ставчук, заступник Міністра, Міністерство енергетики та захисту 
довкілля України 

 Пан Олег Бондаренко, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної 
політики та природокористування  

 Пані Ольга Бабій, радник Міністра, Міністерство розвитку громад та 
територій України 

 Пан Євген Півоваров, Комітет Верховної Ради України з питань енергетики 
та житлово-комунальних послуг 

 Пан Йоханес Бауер, Керівник відділу економічного співробітництва, 
енергетики, інфраструктури та навколишнього середовища. 

 
Обговорення порядку денного 

СЕСІЯ 1 ПАНЕЛЬ ВИСОКОГО РІВНЯ ЩОДО ГАРМОНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ ВОДНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ  

14:00 – 15:45 

Панель високого рівня щодо узгодженості і гармонізації стратегічного бачення 
розвитку водного сектору України 
 
Модератор: пані Ольга Бабій, радник Міністра, Міністерство розвитку громад та 
територій України 
 

Вступна доповідь: Навіщо нам потрібна національна водна стратегія? –   пан 
Олександр Бонь, Міністерство енергетики та захисту довкілля України 

 

Учасники панелі (до 5 хв., з наступними запитаннями та відповідями та можливими 
короткими 2 хв. виступами):  

 Реформа управління водними ресурсами України як одне з ключових 
завдань національної водної стратегії – пан Михайло Хорєв в.о. голови 
Державного агентства водних ресурсів України  

 Реформа водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) в Україні: 
нам потрібні інвестиції, але не тільки! -  пані Ольга Бабій, радник 
Міністра розвитку громад та територій України 

 Стратегія зрошення і дренажу в Україні до 2030 р. -  пан Михайло 
Ромащенко, Директор Інституту водних проблем і меліорації НААН України  

 Що стоїть за стратегічним баченням гармонізації: ідентифікація та 
планування інвестицій – пан Василь Говгера, Європейський банк 
реконструкції і розвитку (ЄБРР) 

 Розвиток гідроенергетики України та безпека дамб – пан Олександр 
Круш, заступник генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» 



 3/6  

 Нітратна директива ЄС: проблеми з гармонізацією в Україні – пані 
Наталія Осадча, Український гідрометеорологічний інститут 

 Водна рамкова директива ЄС: інвестиційні виклики впровадження в 
Болгарії – пані Боряна Георгієва, Директорат водного управління, 
Міністерство довкілля та водних ресурсів Болгарії 

 Посилення стратегічної  співпраці в Чорному морі: на шляху до 
розробки морської стратегії (Україна, Грузія) – пані Елісо  Барнаві, 
національний представник проекту «Водна ініціатива Європейського Союзу 
плюс для Східного партнерства», Грузія, пан Віктор Коморін, Директор 
Українського наукового центру екології моря. 

 

Запитання і відповіді та дискусія  

Доповідач: пан Джаспер Каруп Педерсен, COWI, Данія 

15:45–16:15 Перерва на каву  

СЕСІЯ 2 ВКГ ТА НАЦІОНАЛЬНА ВОДНА СТРАТЕГІЯ: НА ШЛЯХУ ГАРМОНІЗАЦІЇ 

16:15–17:45 
 
 

Панельна дискусія щодо обговорення проблем водопровідно-каналізаційного 
господарства України та шляхів їх вирішення в національній водній стратегії 
України. Можливі точки дотику.  

 

Moдератор: пані Ольга Романюк, ВБО «Інститут місцевого розвитку України». 

  

Вступне слово: Основні положення стратегії водопостачання та каналізації в 
Україні – пан  Віктор Токаренко, заступник директора департаменту систем 
життєзабезпечення та житлової політики, Міністерство з питань розвитку громад та 
територій України  

Учасники панелі (до 5 хв., з наступними запитаннями та відповідями та можливими 
короткими 2 хв. виступами):  

 Гармонізація стратегії реформування ВГК та національної стратегії 
управління водними ресурсами в Україні – пан Дмитро Новицький, 
президент Асоціації «Укрводоканалекологія», генеральний директор ПрАТ 
«АК «Київводоканал». 

 Роль встановлення національних цілей Протоколу про воду і здоров’я 
щодо водопостачання та каналізації – пані Ганна Цвєткова, ГО 
"Глобальне водне партнерство - Україна" 

 Фінансові водні інвестиції в Україні: перешкоди та можливості – пан Ян-
Вілем Лор, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 

 Водна програма NEFCO NIP Україна – пан Сергій Зима,  NEFCO Ukraine 
 Фінансові інвестиції у водній галузі – пан Олександр Cушинський, 

Національний фонд охорони довкілля та управління водними ресурсами 
Польщі 

 Навіщо нам потрібна гармонізація між стратегією розвитку ВКГ та 
стратегією національної водної політики? – пан Володимир Білоконь, 
Команда підтримки реформ Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України 
 

Запитання і відповіді та дискусія  

Доповідач: пан Джаспер Каруп Педерсен, COWI, Данія 

18:15 Запрошення на коктейль  
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6 ЛИСТОПАДА 
Засідання національного діалогу з водної політики. Зустріч присвячена обговоренню стану розробки 

планів управління річковими басейнами й питанням мобілізації фінансових та адміністративних 

ресурсів для реалізації ПУРБ. 

Місце проведення: Зал N 13, павільйон 3, вхід 3-С 

09:00 – 09:30 РЕЄСТРАЦІЯ 

09:30–10:00 Відкриття та привітання 
 

 Пані Ірина Ставчук, заступник Міністра Міністерства енергетики та захисту 
довкілля України 

 Пан Майкл Суттер, Австрійське агентство природних ресурсів, проект ЄС 
«Водна ініціатива плюс» для країн Східного Партнерство 

 Пан Олександр Клітко, Представництво ЄС в України 
 

 Пан Джаспер Каруп Педерсен, COWI, Данія - Представлення ключових 
висновків зустрічі високого рівня 5 листопада 

СЕСІЯ 1 
ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ: СТАТУС, ВИКЛИКИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ 

10:00 – 11:30 

Панельна дискусія з метою обговорення прогресу і проблем планування 
управління річковими басейнами в Україні  
 
Модератор: Пан Олександр Бонь, Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України та пан Майкл Суттер, Австрійське агентство природних ресурсів 
 
Вступна доповідь та подальша дискусія щодо стану підготовки планів 
управління річковими басейнами (ПУРБ) з подальшою дискусією по наступних 
ключових питаннях: 

 Вдосконалення національних підходів і методик для розробки ПУРБ. 

 Проблеми інституційної реформи; ролі та обов'язки на національному, 
обласному та районному рівнях; міжгалузева взаємодія; залучення 
Держводагентства. 

 Впровадження ПУРБ: основні сфери відповідальності - як це зробити? Які 
важелі для впровадження ПУРБ? 

 Транскордонні аспекти басейнового планування 
 

Учасники панелі (до 5 хв., з наступними запитаннями та відповідями та можливими 
короткими 2 хв. виступами):  

 Пан Філіп Сеган, експерт проекту ЄС «Водна ініціатива Європейського Союзу 
плюс для Східного партнерства», Міжнародний водний офіс, Франція 

 Пані Тамара Кутонова – керівник проекту ГЕФ, ЄЕК ООН, ОБСЕ «Сприяння 
транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними 
ресурсами в басейні річки Дністер» 

 Пані Наталія Грудницька -  Начальник Деснянського басейнового 
управління, Держводагентство України 
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 Пан Петро Кропотов, головний спеціаліст відділу моніторингу, обліку 
надзвичайних ситуацій та пожеж ДСНС України.  Впровадження Директиви 
2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплень 

 Пан Бо Ліберт, експерт ЄЕК ООН 

 
 Питання і відповіді та подальша дискусія з різних ключових питань 

11:30–11:50 Перерва на каву  

СЕСІЯ 2 
ВИКЛИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУРБ:  МОБІЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ТА АДМІНІСТРТИВНИХ 
РЕСУРСІВ 

12:20–13:15 Модератор: Пан Бо Ліберт, експерт ЄЕК ООН  
 

 Чому реформа економічних і фінансових інструментів для управління 
водними ресурсами важлива? – пані Тетяна Єфімова, ОЕСР 

 План управління басейном річки Дніпро: попередні результати 
економічного аналізу – пані Ольга Попова Інститут економіки та 
прогнозування Національної академії наук України 

 Екофонд як механізм підтримки впровадження реформ у водному 
секторі Польщі – пан Олександр Сушинський, Національний фонд охорони 
довкілля та управління водними ресурсами Польщі 

 Інвестиції та впровадження Планів управління водними ресурсами – пан 

Василь Говгера, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) 

 Необхідність реформи економічних інструментів для впровадження 
Планів управління річковими басейнами в Грузії – пан Зураб 
Джинчарадзе, національний представник проекту «Водна ініціатива 
Європейського Союзу плюс для Східного партнерства», Грузія 

 

Питання і відповіді та подальша дискусія з різних ключових питань 

13:15-14:15 Перерва на обід 

СЕСІЯ 3 
ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ: МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ І 
КООРДИНАЦЯ 

14:15-15:45 

Модератор: пан Володимир Білоконь, Команда підтримки реформ Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України та пан Метью Грифітц, ОЕСР 
 
Вступна доповідь та подальша дискусія: Як організувати стійку координацію з 
управління водними ресурсами? 
 

 Суб’єкти моніторингу вод. Обмін даними між відповідальними 
організаціями за державний моніторинг вод: пані Ірина Гроховецька, 
ДСНС України, пан Анатолій Прокопенко, Український Гідрометцентр,  пані 

Наталія Заритовська, Держгеонадра, пані Наталія Пишна, Геоінформ  

 Узгоджений моніторинг та обмін даними для підтримки взаємодії між 
різними рівнями управління водними ресурсами – пан Олександр Зінке, 
керівник проекту ЄС «Водна ініціатива Європейського Союзу плюс для 
Східного партнерства», Австрійське агентство природних ресурсів 

 Геопортал - сучасний інструмент для обміну інформацією про водні 
ресурси в Україні – пані Оксана Коноваленко, національний представник 
проекту ЄС «Водна ініціатива плюс для країн Східного партнерства» 

 

Питання і відповіді та подальша дискусія з різних ключових питань 
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15:45–16:15 Перерва на каву  

СЕСІЯ 4 СИНЕРГІЯ З ІНШИМИ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ В 
УКРАЇНІ 

16:15- 17:00 Модератор: пан Володимир Білоконь, Команда підтримки реформ Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України та пан Метью Грифітц, ОЕСР 
 

 Досвід міжнародного співробітництва у встановленні потенційних 
загроз доступу населення до питної води - пані Лина Плющакова, ОБСЕ 

 Проект SEIS II – пан Дмитро Авєрін, національний координатор проекту 

 Open access: Open Environment – пані Леся Шевченко 

 EMBLAS – пан Віктор Коморін, директор УКРНЦЕМ, пані Олена 

Марушевська, експерт проекту EMBLAS 
 
Питання і відповіді та подальша дискусія з різних ключових питань 

СЕСІЯ 5 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

17:00 -17:15 
 

 Рішення Національного діалогу з водної політики  

 Закриття зустрічі 

 


