
Національний діалог про водну  політику України 
Київ, 28 листопада 2017

Створення ПУРБ  в рамках проекту ГЕФ 
«Сприяння транскордонної співпраці та 
комплексному управлінню водними 
ресурсами в басейні ріки Дністер»



Підготовка проектного документу

• Первша пропозиція (PIF) – листопод 2012 

• Відповідальні в кожної  країні – представники Минеко 

• Підготовча фаза (PPG)  - червень–грудень 2016

• Затвердження Секретаріатом ГЕФ-ом проектного документу 
післе підготовчої фазы - весна 2017

• Початок реалізації проекту – осінь 2017 

• Термін реалізації проекту – 3 роки

• Складається з 3 компонентів

• За умови успішного виконання даного проекту є можливість 
отримати підтримку на реалізацію СПД (якість води)



Компонент 1: ТДА (діагноз), Чорне 
море, біогени, водний баланс, зміни 

клімату



Транскорднний 
діагностичний аналіз (ТДА) 

• Кордони та типологія поверхневих та підземних водойм (вкл. 
ідентифікацію водни масивів, визначення референсних умов 
для поверхневих водойм)

• Головні види діяльності та їхній вплив

• Розробка програми моніторингу у відповідності  до ВРД

• Реєстр территорій з охоронним статусом

• Екологічні цілі

• Економічний аналіз водокористування

• Вплив, пов’язаний  за змінами клімату

• Транкордонна координація та  співпраця

• Аналіз зацікавлених сторін та  управління

• Екосистемні послуги  та їхня оцінка  у зв’язку з антропогенною 
діяльністю



Дністер та  забруденнея біогенами

• Визначення территорій, чуттєвих до накопичення 
нитратів

• Включенння до програми діагностичного 
моніторингу биогенів

• Розробка планів заходів для територій, чуттєвих 
до накопичення нитратів

• Безпосередній вклад до імплементації  
Директиви з морской стратегии (у т. ч. Участь у  
міжвідомчої  РГ)



Компонент 2: СПД, двустороні групи та 
басейнові ради, твіннінг, 

гідроенергетика (кількість води)



СПД
Спальна програма дій (аналог транскордонного ПУРБ)  буде 

включати: 

• Цілі по екосистемах басейну

• Шляхи досягнення целей (заходи)

• Аналіз витрат/вигод, пов’язаних з різноманітними заходами

• Мехнизми управління басейном

• Критерії моніторингу та оцінки (целтові показники, часові 
рамки и т.ін.)  реалізації СПД/ПУРБ

Результати та висновки ТДА та СПД – база для ПУРБ української 
частини басейну ріки Дністер, а також уточнять існуючий 
ПУРБ для молдавської частини басейну

СПД буде затвеоджєено на високому рівні



Совместные органы 

• Функционирующие (4 или более) группы экспертов при 
Днестровской бассейновой комиссии/совместном 
органе управления, например по качеству воды, 
управления информацией, осуществления ВРД и 
биоразнообразию

• Поддержка страновых бассейновых советов 

• Партнерство и обмен опытом с другим трансграничным 
бассейном, стратегия тиражирования оптимальной 
практики в бассейне Днестра

• Участие заинтересованных сторон в процессах принятия 
решений совместного органа управления



Компонент 3: моніторинг, обмін 
даними, повені, демонстраційні 

проекти, просвіта



Національні пріорітети та  проект ГЭФ  
Дністер-ГЭФ Молдова Україна

ТДА
(см. 5) ВРД, Нітратна директива

ПУ управління Дністр. бас. округу Директива про відходи горнодобивної 
промисловості

СПД ВРД, Нітратна директива , для МД - ПУ управления Днестр. басс. округа ,ст. 11-
13 Протоколу «Вода та здоров’я»

ГідроQ ВРД, Стратег.направлення адаптації до ЗК в бас. Дністру та План реалізації, для 
МД - ПУ управління бас. Дністру 

План адапт до ЗК / 
Пілот

Стратег.напраями адаптації  до ЗК

Моделювання 
повеней

Повенева директива 

Прогноз повеней на 
притоках

Повенева директива , Стратег. 
Напрями адаптації до ЗК та ПУ

Прогноз притоку ДГЕС Повенева директива , Стратег. напрями адаптації до ЗК та ПУ

ПУ ризиків повеней 
для крахн та транкорд

Повенева директива, Стратег. напрями адаптації  до ЗК

Демонстр. проекти Смарагдова  мережа ЄС, нац. Екологичні мережі,  ПУ Рамсарськими угіддями  
та  об’ектами ПЗФ, Стратегыя про быорызноманыття МД, стратегіїї про 
довкілля

Просвіта Стратегія  з довкілля 2014-23 Стратегія  з довкілля до 2020



http://dniester-basin.org/ru/materials/2321-2/

https://www.thegef.org/project/enabling-transboundary-
cooperation-and-integrated-water-resources-management-

dniester-river

Дякую за увагу!

http://dniester-basin.org/ru/materials/2321-2/
https://www.thegef.org/project/enabling-transboundary-cooperation-and-integrated-water-resources-management-dniester-river

