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ПУРБ

➢ Інструмент досягнення доброго екологічного 
та хімічного станів поверхневих вод та 
кількісного та хімічного станів підземних вод

➢ Складається з двох основних частин: оцінка 
станів (за даними моніторингу/аналізу 
антропогенних впливів) та програма заходів 
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ПУРБ в Україні: 

апроксимація

✓ Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо впровадження 
інтегрованих підходів в управлінні водними 
ресурсами за басейновим принципом» 4 жовтня 
2016 р.

Стаття 13-2. Плани управління річковими 
басейнами

« … розробляються та виконуються з метою 
досягнення екологічних цілей, визначених для 
кожного району річкового басейну, у встановлені 
строки» 3
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ПУРБ в Україні: 
апроксимація

✓ Постанова КМУ “Про затвердження Порядку 
розроблення плану управління річковим басейном ” № 
336 від 18.05.2017 – адаптований Додаток VII ВРД ЄС

✓ Інші Постанови, Накази, що мають безпосереднє 
відношення до ПУРБів: затверджені та проекти

Апроксимація

+ + -
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Райони річкових басейнів (9)

Title of the event 5
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ПУРБ в Україні: 
імплементація

➢ 9 ПУРБів розроблено, обговорено та 
затверджено до листопада 2024 року 
(лишилось 7 років)

➢ У разі виділення суббасейнів у межах району 
річкового басейну ПУ суббасейнами
включаються до відповідного плану 
управління річковим басейном як окремі 
розділи (Дніпро -5, Дунай – 4, Вісла -2, Дон – 2)
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ПУРБ в Україні: 
подальші кроки

➢ Законодавство (методики) – до жовтня 2018 р. 
проект АПЕНА, далі – EUWI+

➢ Моніторинг вод по «новим правилам» – з 2019 р.

➢ Масштабна технічна допомога (ЄС, ПРООН/ГЕФ, 
інші) для розробки ПУРБів

➢ Систематичний та предметний тренінг персоналу 
БУВРів

➢ Максимальне використання досвіду Міжнародної 
Комісії із захисту річки Дунай 
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