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Національний діалог з політики   

в галузі інтегрованого управління водними ресурсами в Україні 
 

Третя нарада Керівного комітету  
29 жовтня 2009 
Київ  
Конференцзал готелю «Братислава» 
Ву. Малишка 1  
 

ПІДСУМКИ ТРЕТЬОЇ НАРАДИ 
 

Вступ 
 
Третя нарада Керівного комітету відбулася 29 жовтня 2009 року, після якої 30 жовтня 2009 
року пройшло засідання координаційної групи. 
 
У нараді Керівного комітету брали участь 33 представники різних міністерств, відомств та 
установ, а також міжнародних та національних громадських організацій. Крім того, у засіданні 
брали участь представники ЄЕК ООН, Європейської комісії, ОБСЄ та проекту ЄС / ТАСІС з 
управління водними ресурсами в західних країнах СЄКЦА.  
 
Спів-головуючими на засіданні були представники Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України та Державного комітету України по водному господарству.  
 
Рішення та рекомендації 
 
Лідерство та нові партнери 
 

1. Учасники наради, посилаючись на нещодавній обмін листами між Міністерством 
охорони навколишнього середовища та ЄЕК ООН, а також успіхи, досягнуті в рамках 
діалогу у 2008 році, закликали представників Державного комітету водного 
господарства та Міністерства охорони навколишнього середовища виступити зі 
спільною пропозицією щодо керівництва процесом діалогу в Україні, який буде 
продовжуватися у 2010 році. 

 
2. Керівний комітет запросив нещодавно утворену Асоціацію "Питна вода України", яку 

очолює пан Семчук, колишній заступник Міністра житлово-комунального господарства, 
стати членом Керівного комітету. Керівний комітет через ЄЕК ООН запропонував 
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розглянути можливість 
зробити аналогічну дію в рамках національного діалогу з питань політики в галузі 
водопостачання та водовідведення (НПД – ВПВС).  

 
3. Керівний комітет із занепокоєнням відзначив, що представник Міністерства охорони 

здоров'я не зміг взяти участь і просив Голову комітету провести консультації з цим 
Міністерством з метою залучення старших посадових осіб до майбутніх нарад із 
зацікавленими сторонами. 



 

                                                                                                            
 
 
 
Питання політики 
 

4. Керівний комітет із задоволенням взяв до уваги заходи зі сталого управління 
повенями, що впроваджуються під керівництвом Державного комітету водного 
господарства в українських частинах басейнів річок Прут і Дністер. Комітет зазначив, 
що такі заходи, як експлуатація гребель і водосховищ в українській частині басейну 
потребують додаткових консультацій з громадськістю, в тому числі публічних 
консультацій з Республікою Молдова. Комітет рекомендував, щоб нещодавно утворена 
Басейнова рада української частини басейну Дністра і Басейнова рада молдовської 
частини басейну Дністра (що утворюється в Молдові) повинні приймати участь в цих 
консультаціях відповідним чином. 

 
5. Керівний комітет відзначив прогрес, досягнутий в розробці нової Угоди щодо 

співробітництва та сталого розвитку басейну річки Дністер. Було також зазначено, що 
ця угода стане важливим вкладом в майбутню роботу з адаптації управління водними 
ресурсами до зміни клімату в басейні р. Дністер (див. пункт 13) та буде сприяти 
остаточному прийняттю та підписанню проекту цієї Угоди.  

 
6. Учасники засідання, рекомендували на нараді Повноважних представників вивчити 

можливості утворення транскордонної Басейнової Ради, що охоплює українську та 
молдовську частини басейну Дністра. 

 
7. Керівний комітет з вдячністю відзначив роботу ВЕГО «МАМА-86» щодо Протоколу з 

проблем води та здоров'я і її постійні зусилля по інформуванню населення щодо 
положень Протоколу. Він зазначив, що необхідні узгоджені дії уряду України та 
неурядових зацікавлених сторін для створення справедливої і прозорої основи 
впровадження Протоколу, в цілому, і впровадження програми допомоги Норвегії щодо 
встановлення цільових показників і термінів, зокрема. 

 
8. Керівний комітет запропонував МАМА-86 завершити підготовку документу щодо 

"досвіду, недоліків та проблем впровадження Протоколу в Україні" і поширити його 
серед усіх зацікавлених сторін, що беруть участь у процесі діалогу. Комітет також 
запропонував ЄЕК ООН направити цю компіляцію представникам Норвегії та 
Швейцарії, які надають кошти для встановлення цільових показників та контрольних 
термінів із сталого управління водними ресурсами, питної води та належної санітарії 
Україні та Молдові, відповідно. 

 
9. Керівний комітет відзначив тісний зв'язок між заходами Національного політичного 

діалогу та проекту ЄС / ТАСІС з управління водними ресурсами в західних країнах 
СЄКЦА, що сприяє впровадженню політичних пакетів. Беручи до уваги позитивний 
приклад такої плідної взаємодії між різними програмами, які підтримує ЄС, через ЄЕК 
ООН Комітет запропонував Європейській комісії підтримувати в подальшому тісні 
зв'язки між процесом НПД та проектів на місцях за допомогою таких програм. 

10. Керівний комітет закликав команду проекта ЄС / ТАСІС поінформувати учасників 13-го 
засідання Робочої групи Водної ініціативи ЄС – компонент СЄКЦА (Бухарест, 24-25 
листопада 2009) про "Нові підходи до управління водними ресурсами на основі 
Рамкової водної директиви ЄС та інших інструментів: досвід проекту ЄС / ТАСІС з 
управління водними ресурсами в західній частині регіону СЄКЦА " 
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Пакети політичних заходів 
 

11. Керівний комітет взяв до уваги попередні результати роботи з підготовки політичного 
пакету "адаптації до зміни клімату в управлінні водними ресурсами", і вирішив 
зосередити свою діяльність на басейні річки Дністер, якщо можливо, у співпраці з 
Молдовою. 

 
12. Керівний комітет закликав своїх членів зробити внесок у розробку та доопрацювання 

пакету політичних заходів. 
 
13. Керівний комітет рекомендував Голові української делегації, який візьме участь у п'ятій 

зустрічі Сторін Водної конвенції ЄЕК ООН (Женева 10-12 листопада 2009), 
запропонувати Сторонам конвенції ініціювати пілотний проект з цього питання, по 
можливості охопивши весь басейн Дністра. 

 
14. Учасники наради закликали Голову Керівного комітету поінформувати учасників 13-го 

засідання Робочої групи СЄКЦА з компоненту Водної ініціативи ЄС (Бухарест, 24-25 
листопада 2009) щодо "Зміни клімату - виклик для досягнення пов'язаних з водою 
Цілей розвитку тисячоліття в Україні". 

 
Майбутні засідання 
 

15. Керівний комітет запропонував провести свої наступнї засідання бажано в квітні та 
листопаді 2010.1 

 
 
 
 
 
 
Постскриптум: 
Сторони Водної конвенції ЄЕК ООН на своїй п'ятій сесії (Женева, 10-12 листопада 2009) 
вітали спільну пропозицію України і Молдови щодо ініціювання зазначеного пілотного проекту 
та попрохали обидві делегації розпочати роботи з підготовки проекту відповідної проектної 
документації. Делегація Фінляндії пообіцяла надати фінансову підтримку для здійснення цієї 
діяльності, що має розпочатися у 2010 році. 
. 
 
 
 

                                                   
1 Зважаючи на те, що пілотний проект може розпочатися протягом 2010 року, Керівний комітет буде 
контролювати впровадження заходів цього проекту та проведе тільки одне чергове засідання, бажано, 
навесні 2010 року  


