
 
 

 
 

                                           
 

ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСІДАННЯ ПРИСВЯЧЕНОГО ДІАЛОГУ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
З ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ 

 
5-6 листопада 2019 року 

Київ, Україна 
 
 

5-6 листопада відбулося засідання Національного діалогу щодо водної політики (НПД) з питань 
інтегрованого управління водними ресурсами (ІУВР) в Україні за співголовування Міністерства 
енергетики та охорони довкілля (Мінекоенергетики) і Міністерства розвитку громад та територій 
України. Цілі наради були наступні: 
• обговорення ситуації в Україні щодо реформи водного сектору, наближення до водних 
директив ЄС та інших відповідних інструментів; 
• обговорення необхідності кращої узгодженості між галузевими водними політиками та 
подальшої їх гармонізації важливої для досягнення стратегічних цілей водного сектору; 
• забезпечення перегляду та обговорення проблем у підготовці Планів управління річковими 
басейнами (ПУРБ) та наступні кроки; 
• забезпечення платформи для координації донорської діяльності у водному секторі України та 
посилення міжнародного співробітництва з партнерськими організаціями. 
 
У перший день (5 листопада) відбулася зустріч на високому рівні, на якій обговорювались 
узгодженість політики, стратегічне планування та важливість гармонізації різних концепцій на 
національному рівні. Відкриваючи засідання з вітальним словом виступили пані Ірина Ставчук, 
заступник міністра Мінекоенергетики України, пані Ольга Бабій, радник Міністерства розвитку 
громад та територій України та член Національної комісії з питань Державного регулювання 
енергетики та комунальних послуг, пані Марта Войцехівська, підкомітет з централізованого 
водопостачання, водовідведення та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань 
енергетики та житлово-комунального господарства, та пан Йоханнес Бауер, керівник відділу 
енергетики / довкілля / Відділ транспорту, Представництво ЄС в Україні. 
 
Пані Ольга Бабій була модератором панельної дискусії щодо узгодженості політик та 
гармонізації стратегічного бачення у водному секторі України. Доповідачі цієї сесії, представники 
різних галузей водної сфери в Україні, презентували результати реформ та проблеми в їх 
реалізації, обговорили міжгалузеве співробітництво та розробку національної водної стратегії. 
 
У своєму вступному слові пан Олександр Бонь, Мінекоенергетики представив бачення 
майбутньої національної водної стратегії України. Пан Бонь наголосив на важливості гармонізації 
галузевих документів і національного бачення розвитку водного сектору, чіткого розуміння 
інвестиційних потреб, визначення пріоритетності та належного планування нових проектів в 
умовах обмеженої бюджетної підтримки та можливостей підвищення тарифів і платежів. У 
цьому сенсі дуже важлива міжвідомча координація з національного рівня через басейновий та 
муніципальний рівні. 
 
Пан Михайло Хорєв, виконуючий обов'язки голови Державного агентства водних ресурсів 
України, поінформував присутніх про досягнення інституційної реформи управління водними 
ресурсами та наголосив на успіху щодо впровадження принципів інтегрованого управління 



 
 

 
 

                                           
 

водними ресурсами в Україні та відкритті лабораторій для сучасного моніторингу, у тому числі і 
за підтримки проекту EUWI+. 
 
Пані Ольга Бабій презентувала ситуацію з підготовки стратегії водопостачання та 
водовідведення та оцінки інвестиційних потреб сектора. Пані Бабій наголосила, що ефективна 
стратегія вимагає впровадження нових національних цілей до Протоколу про воду і здоров’я 
Водної Конвенції ЄЕК ООН та стандартів якості питної води. Інтеграція стратегічних документів, 
що розробляються двома міністерствами (Mіністерство розвитку громад і територій та 
Mінекоенергетики), повинна бути головною метою на цьому етапі реформи. 
 
Пан Михайло Ромащенко, директор Інституту водних проблем та меліорації, представив 
затверджену Кабінетом Міністрів України у 2019 р. Стратегію зрошення та дренажу України на 
період до 2030 р. та наголосив на важливості цього документа для адаптації до зміни клімату в 
сільськогосподарському секторі. Він також озвучив положення Стратегії щодо реформування 
Державного агентства водних ресурсів України та створення акціонерного товариства, яке візьме 
на себе відповідальність за комерційну діяльність агентства. 
 
Пан Василь Говгера, представник ЄБРР, висловився з приводу попереднього виступу пана 
Ромащенка щодо необхідності проведення успішної реформи сектору зрошення, що потребує 
більш цілеспрямованої співпраці Держводагентства України з міжнародними фінансовими 
установами, особливо на етапі ідентифікації та планування інвестицій. Нині дослідження, 
проведені експертами ЄБРР на півдні України демонструють, що відновлення старих систем 
зрошення потребує структурних змін у підпорядкованих органах Держводагентства, створення 
об'єднань водокористувачів та підвищення тарифу на воду для зрошення. 
 
Пан Вадим Россовський, головний інженер ПрАТ «Укргідроенерго», поінформував учасників про 
важливу місію компанії щодо безпеки гребель та енергетичної безпеки України та повідомив про 
готовність компанії брати участь у підготовці водної стратегії. 
 
Пані Наталія Осадча, Інститут гідрометеорології України, презентувала стан та проблеми з 
імплементацією нітратної директиви ЄС в Україні. Пані Осадча повідомила, що директива 
покликана зменшити забруднення води нітратними сполуками з дифузних джерел 
сільськогосподарського походження. Пропозиції до проекту Кодексу найкращих 
сільськогосподарських практик були розроблені з метою зменшення забруднення земель 
нітратами та врахування умов у різних регіонах. Однак вимоги нітратної директиви в Україні не 
впроваджені і не виконуються. Юридичне виконання Кодексу найкращих сільськогосподарських 
практик вимагає прийняття закону про добрива та постанови КМУ про план дій для зон, 
вразливих до забруднення нітратами. 
 
Пані Боряна Георгієва, Управління водного господарства Міністерства навколишнього 
природного середовища та вод Болгарії, поінформувала про інвестиційні виклики, пов’язані з 
впровадженням ВРД ЄС у Болгарії. Вивчення досвіду нових країн-членів ЄС є важливим для 
України, і може допомогти уникнути помилок при плануванні інвестиційних проектів. Орієнтація 
на економічну вигоду від інвестицій та врахування використання економічних інструментів було 
основним повідомленням виступу пані Георгієвої. 
 
Пані Елісо Барнаві, експерт EUWI + з національної стратегії Грузії, зосередилась на посиленні 
стратегічного співробітництва в Чорному морі задля розробки морської стратегії в Україні та 
Грузії. У 2020 р. проект стратегії буде розроблений та буде розглядатися для затвердження в 



 
 

 
 

                                           
 

Грузії та Україні. Метою національної морської стратегії є захист довкілля Чорного моря та 
прибережної зони від джерел забруднення на суші (сміття, розливи нафти з кораблів, неочищені 
промислові та комунальні стічні води) та покращення екологічного стану Чорного моря і його 
екосистем. 
 
Презентації завершувалися запитаннями та відповідями, під час яких обговорювалися питання, 
пов’язані з основними досягненнями та проблемами щодо впровадження підходів ЄС в Україні 
та об'єднанням зусиль у різних водних секторах задля підготовки єдиної водної стратегії. 
 
Основні висновки сесії: 
- Основні гравці в галузі управління водними ресурсами вважають за необхідне об'єднати 
зусилля для підготовки національної стратегії водних ресурсів; 
- Реалізація Стратегії зрошення та дренажу буде успішною при більш цілеспрямованій співпраці 
Держводагентства з МФО; 
- ЄБРР готує кредитну лінію для відновлення зрошувальних систем на півдні України, але успіх у 
залученні значних інвестицій залежить від ефективної співпраці з відповідальними органами; 
- Є проблеми щодо подальшої імплементації положень нітратної директиви в Україні, і це 
ключове завдання для подальшої співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України; 
- Підготовка проекту Морської стратегії буде завершена в Україні та Грузії наступного року. 
 
Панельне обговорення на другій сесії засідання було зосереджене на проблемах, пов'язаних з 
водопостачанням та каналізацією, та на тому, як це можливо відобразити в національній водній 
стратегії України. Засідання модерувала пані Ольга Романюк з Інституту муніципального 
розвитку України. 
 
Пан Віктор Токаренко, начальник управління Міністерства розвитку громад і територій України 
поінформував учасників про реформування житлово-комунальних послуг, ситуацію із 
впровадженням директиви ЄС про очищення міських стічних вод та представив бачення стратегії 
водопостачання та каналізації в Україні. В комунальному секторі України багато проблем і є 
необхідність вдосконалення нормативної бази та застарілих технічних регламентів. 
 
Пан Дмитро Новицький, президент Асоціації «Укрводоканалекологія» та директор Київського 
водоканалу, пояснив, як гармонізувати стратегію водопостачання та каналізації із Зеленою 
книгою про стратегію водної політики України. Пан Новицький підкреслив, що у 2002 р. була 
хороша можливість реалізувати проект водної стратегії, підготовлений для України 
консалтинговою компанією COWI (Данія). Основні положення цього документу залишаються 
актуальними. Вона може бути додатково оновлена як частина нової стратегії водопровідно-
каналізаційного господарства. 
 
Пані Ганна Цвєткова, Глобальне Водне Партнерство України, доповіла про роль нових 
національних цілей відповідно до вимог Протоколу про воду та здоров'я Водної конвенції ЄЕК 
ООН для майбутньої водної стратегії України. Нові цілі, створені за підтримки проекту EUWI+, 
мають показники ефективності та узгоджуються з вимогами Цілей сталого розвитку. 
 
Пан Ян-Віллем Лор, Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ), представив бар'єри та можливості 
для інвестицій у водний сектор України. Спеціалізована група ЄІБ була створена з метою 
зосередження уваги на Спеціальному плані дій для України на 2014 - 2016 рр. Значні кошти на 
технічну допомогу, абсолютно важливу для успіху інвестиційних проектів, були надані Цільовій 



 
 

 
 

                                           
 

групі. 600 мільйонів євро кредитів ЄІБ було виділено на комунальну інфраструктуру по всій 
Україні. 
 
Пан Сергій Зима, NEFCO Україна, презентував організацію NEFCO та Інвестиційну платформу 
сусідства Європейського Союзу (NIP), розроблену як інвестиційну програму модернізації водної 
інфраструктури в Україні, яка називається «Водна програма NEFCO NIP Україна». Метою 
програми є поєднання коштів інвестиційного фонду NEFCO з субсидією на проценти та 
інвестиційними грантами від NIP для фінансування малих та середніх проектів у 11 містах 
України. Одночасно з інвестиційною програмою буде впроваджено програму з нарощування 
потенціалу та безпеки води. 
 
Пан Олександр Сушинський, Національний фонд охорони навколишнього природного 
середовища та управління водними ресурсами Польщі, представив фінансування інвестицій у 
водній галузі Польщі. Національний фонд та фонди воєводства надають фінансову підтримку 
проектам, які сприяють виконанню польських зобов’язань, що випливають із Договору про 
приєднання та водних директив ЄС. Досвід Польщі вважається дуже корисним, враховуючи 
постійну дискусію щодо створення подібного фонду в Україні. 
 
Пан Володимир Білоконь, команда підтримки реформ Мінекоенергетики, повідомив, що Зелена 
книга про стратегію водної політики України підготовлена, однак необхідно її гармонізація зі 
стратегією водопостачання та каналізації. 
 
Презентації завершувалися запитаннями та відповідями, під час яких учасники та представники 
бенефіціарних установ обговорили проблеми та можливості для наступних кроків задля розвитку 
сектору водопостачання та каналізації в Україні. 
 
Основні висновки сесії: 
- Міжгалузеве співробітництво є дуже важливим для розробки національної водної стратегії, і 
необхідна інтеграція положень галузевих стратегій; 
- Україна стоїть перед викликами щодо впровадження директиви про питну воду та директиви 
про міські стічні води; 
- немає чіткості щодо пріоритетів розподілу обмежених бюджетних ресурсів для підтримання та 
модернізації водної інфраструктури та забезпечення надання послуг з водопостачання в 
невеликих населених пунктах, надійна стратегія може додати ясності в цих критичних районах; 
- МФО надають значні позики на відновлення водної інфраструктури, однак вони не покривають 
усіх інвестиційних потреб, наприклад, потрібно приділяти увагу фінансуванню довгострокової 
експлуатації та обслуговування. 
 
У другий день (6 листопада) зустріч мала на меті обговорити стан реформи управління водними 
ресурсами в Україні. Він об'єднав національні та регіональні органи водного господарства, 
басейнові організації, широке коло зацікавлених сторін, академічні інститути, громадські 
організації та бізнес-спільноту. 
 
З вступними заявами виступили пан Олександр Бонь, Мінекоенергетики та пан Олександр Зінке, 
керівник проекту Консорціуму країн-членів ЄС, проект EUWI+, Агентство з навколишнього 
середовища Австрії. Пан Джеспер Педерсен, експерт COWI (Данія), представив основні висновки 
засідання на високому рівні, що відбулось 5 листопада. 
 



 
 

 
 

                                           
 

На першій сесії панельної дискусії було обговорено хід та проблеми планування управління 
річковими басейнами в Україні відповідно до вимог ВРД та повеневої директиви, включаючи 
транскордонні аспекти під модеруванням пана Олександра Боня. У своєму вступному слові про 
розробку планів управління річковими басейнами (ПУРБ) в Україні пан Бонь розповів про 
досягнення в галузі гармонізації національного законодавства відповідно до вимог ВДР, 
представив проблеми інституційної реформи, ролі та обов'язки на національному, обласному та 
районному рівнях, а також взаємодію між лінійними відомствами. 
 
Пан Філліпп Сеган, EUWI + / Міжнародний водний офіс з Франції, презентував методологію ПУРБ 
з використанням досвіду Франції, гармонізацію національних підходів та методології розробки 
ПУРБ, основні сфери відповідальності за впровадження ПУРБ. 
 
Пані Тамара Кутонова, керівник проекту ГЕФ «Сприяння транскордонному співробітництву та 
комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер», поінформувала 
учасників про результати проекту. ПУРБ Дністра для української та молдавської частин річки 
Дністер завершено. Також було проведено багато додаткових досліджень. 
 
Пані Юнона Відєніна, EUWI+ / Міжнародний водний офіс з Франції, поділилася досвідом щодо 
залучення зацікавлених сторін до управління річковими басейнами та комунікаційних заходів. В 
Україні створено 13 річкових басейнів. Ради забезпечують взаємодію між різними зацікавленими 
сторонами на основі спільної мети досягнення доброго стану води. Програма EUWI+ підтримує 
діяльність 5 річкових басейнів басейну Дніпра. 
 
Пан Петро Кропотов, Державна служба з надзвичайних ситуацій України, представив заходи 
проведені з метою імплементації положень повеневої директиви ЄС щодо розробки планів з 
оцінки та управління ризиками повеней, спрямованих на зменшення негативного впливу на 
здоров'я людини, навколишнє середовище, культурну спадщину та господарську діяльність . Такі 
плани ще продовжують розробляти, а також готуються карти ризику затоплення територій. 
 
Пан Бо Ліберт, експерт ЄЕК ООН, представив транскордонні аспекти планування управління 
річковими басейнами на прикладах проекту ГЕФ по Дністру та роботи двосторонньої 
Дністровської Комісії, а також наголосив на важливій ролі всіх країн у спільному підході до їхніх 
річкових басейнів для впровадження принципів ІУВР. 
 
Основні висновки сесії: 
- Україна досягла значних результатів у виконанні вимог ВРД, які знайшли своє відображення у 
Водному кодексі та ряді підзаконних актів, також досягнуто прогресу у впровадженні директиви 
про повені; 
- Басейнові ради, створені в Україні, повинні стати платформою для обговорення всіх питань 
управління водними ресурсами на басейновому рівні; 
- Транскордонна співпраця необхідна для досягнення екологічних цілей в басейнах річок. 
   
Пан Бо Ліберт був модератором панельної дискусії другої сесії "Проблеми впровадження ПУРБ: 
мобілізація фінансових та адміністративних ресурсів". Усі доповідачі зосередили свої презентації 
на важливості фінансової сторони впровадження ПУРБ та на те, як Україна може акумулювати 
необхідні фінансові ресурси, використовуючи досвід інших країн. 
 
Пані Тетяна Єфімова, ОЕСР, підкреслила важливість реформи економічних та фінансових 
інструментів управління водними ресурсами: для досягнення запланованих цілей необхідні 



 
 

 
 

                                           
 

ефективні економічні інструменти та їх не менш ефективне впровадження. Пані Єфімова 
підкреслила, що Україні необхідно розробити та ретельно оцінити сценарії реформи 
пріоритетних економічних інструментів. 
 
Пані Ольга Попова, Інститут економіки та прогнозування НАН України, представила результати 
економічного аналізу плану басейну річки Дніпро, підготовленого Інститутом в рамках 
виконання завдань проекту EUWI+. Основна увага в цьому дослідженні була зосереджена на 
тенденціях використання води та прогнозі на наступні 10 років. 
 
Пан Олександр Сушинський, Національний фонд охорони навколишнього природного 
середовища та водного господарства Польщі, поінформував про досвід польського екофонду як 
механізму підтримки впровадження реформи водного сектору в Польщі, досягнення та виклики 
на цьому шляху. 
 
Пан Василь Говгера, ЄБРР, представив шляхи залучення інвестицій МФО для водного сектору, 
поділився досвідом ЄБРР щодо проекту відновлення зрошувальної системи Нижнього Дністра. 
 
Пан Зураб Джинчарадзе, національний експерт проекту EUWI+ у Грузії, виступив з доповіддю про 
реформування економічних інструментів для впровадження ПУРБ в Грузії. Це був дуже корисний 
приклад з урахуванням подібних економічних умов України та Грузії у контексті впровадження 
вимог ВРД. 
 
Основні висновки сесії: 
- Мінекоенергетики України та Держводагентство України здійснюють водну реформу 
відповідно до законодавчих змін. Нова система моніторингу та реалізація планів дій щодо 
покращення екологічного стану водних об'єктів є ключовими елементами цієї реформи; 
- Україна розглядає можливість створення екологічного фонду для підтримки впровадження 
ПУРБ; 
- Передумовами для обґрунтованих пріоритетних інвестицій у воду мають бути стратегічні та 
регуляторні рамки. Це зробить можливим реформування існуючих економічних інструментів та 
фінансових стимулів у водному секторі України. 
 
В рамках третьої сесії "Комплексне управління водними ресурсами: міжвідомча співпраця та 
координація" було проведено панельну дискусію, модератор якої був пан Володимир Білоконь, 
команда підтримки реформ Мінекоенергетики України. 
 
Представники українських моніторингових організацій поділилися своїми діючими планами 
щодо моніторингу води відповідно до нової Постанови Кабінету Міністрів, яка відповідає 
вимогам ВРД. Пані Ірина Гроховецька, Державна служба з надзвичайних ситуацій України, пан 
Анатолій Прокопенко, заступник директора Центру гідрометеорології, пані Тетяна Кузнєцова, 
Центральна геофізична обсерваторія, поінформували про їх зобов’язання з гідроморфологічного 
та гідробіологічного моніторингу та обміну інформацією між агенціями. Пані Наталія 
Заритовська, Державна служба геології та надр України, представила складну ситуацію з 
державним моніторингом підземних вод в Україні, особливо з урахуванням нових вимог 
Державної програми моніторингу вод в Україні. Усі доповідачі подякували проекту EUWI + за 
підтримку з нарощування потенціалу лабораторій та проведення низки важливих тренінгів для 
підвищення кваліфікації персоналу. Пані Заритовська запитала представників проекту про 
можливість придбання обладнання для лабораторії Державного геологічного підприємства в 
Києві. 



 
 

 
 

                                           
 

 
Пан Олександр Зінке, EUWI + /Австрійське агентство, виступив з доповіддю про підхід ВРД щодо 
проведення моніторингу річкових басейнів та належного управління водою.  
 
Пані Оксана Коноваленко, проект EUWI+, представила Геопортал Держводагентства як сучасний 
інструмент для обміну інформацією про стан використання та якості водних ресурсів в Україні. 
 
Основні висновки сесії: 
- Моніторинг є важливим інструментом для прийняття рішень та для підготовки ПУРБ. Це вимагає 
підтримки з боку Уряду для підвищення потенціалу лабораторій та персоналу; 
- EUWI + підтримує зусилля України щодо реформування системи моніторингу і програми обміну 
інформацією, що є дуже важливою на цій стадії підготовки ПУРБ Дніпра. 
 
Модератором четвертої сесії "Синергія з іншими міжнародними проектами, реалізованими в 
Україні", виступив пан Меттью Гріффітс, ОЕСР. 
  
Пані Ліна Плющакова, проект ОБСЄ, представила досвід міжнародного співробітництва у 
виявленні потенційних загроз доступу громадськості до питної води на Донбасі. 

Пан Дмитро Аверин, національний координатор проекту SEIS II, поінформував про діяльність та 
хід проекту та зібрані дані. Він пояснив, що Спільна екологічна інформаційна система (SEIS) - це 
спільний підхід, спрямований на організацію екологічної інформації. 

Пані Леся Шевченко, проект «Відкритий доступ: Відкрите середовище», представила нові дані 
про екологічні інформаційні системи, що включають дані про водокористування та забруднення. 

Пан Віктор Коморін, директор Українського наукового центру з екології моря, виступив з 
доповіддю про проект EMBLAS, головним завданням якого є створення нового підходу до 
моніторингу Чорного моря. Він повідомив про результати міжнародної експедиції з вивчення 
екології Чорного моря, ступеня та ареалу його забруднення, впливу забруднюючих речовин на 
стан морської біосфери, зокрема популяцій дельфінів. 
 
Основний висновок сесії: Синергія всіх проектів, спрямованих на поліпшення управління, 
використання та охорони водних ресурсів, необхідна для ефективного використання 
міжнародних фондів та досягнення результатів у створенні потенціалу та більш ефективної 
імплементації положень директив ЄС в Україні. 
 
 

ВИСНОВКИ ДІАЛОГУ ЩОДО ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 
1. НПД вітає прогрес в останніх розробках політики та інституціональних змінах у водному секторі 
України відповідно до вимог ВРД та наголошує на зобов'язанні прискорити виконання інших 
водних директив. 
2. НПД вітає, що нові цілі в контексті Протоколу про воду та здоров'я були розроблені та передані 
Мінекоенергетики для прийняття. 
3. Усі учасники погодились з тим, що Україні необхідна широка угода зацікавлених сторін щодо 
національної водної стратегії, яка б містила значущі показники та була б підтримана Планом дій 
для забезпечення її успішної реалізації. 
4. Україні потрібна політична власність на стратегію з чіткими ролями та обов'язками на 
операційному рівні та діалогом зацікавлених сторін з питань управління водними ресурсами, 



 
 

 
 

                                           
 

водопостачання та каналізації та між ключовими галузями економіки, включаючи сільське 
господарство, гідроенергетику та промисловість. 
5. Стратегія має стати інструментом для надання пріоритетності інвестиціям та оптимізації 
використання обмежених державних фінансових та людських можливостей. Для досягнення 
запланованих цілей необхідні ефективні економічні інструменти та їх не менш ефективне 
виконання. 
6. Нові стратегічні документи - це можливість почати шлях реформ і мати можливість 
переглядати ці документи для їх оновлення у міру просування на цьому шляху. 


