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ПРЕС-РЕЛІЗ 

Засідання прес-клубу за підсумками головування України  

у Міжнародній комісії з захисту ріки Дунай 

 

Місце проведення заходу: приміщення прес-клубу Міністерства закордонних справ 
України (Дипломатична Академія). Адреса: вул. Велика Житомирська, 2  

Час і дата проведення: початок об 11-00, 31 травня 2012 р. 

Мета заходу: ознайомити засоби масової інформації і громадськість із результатами 
головування України в МКЗД в 2011 р., а також презентувати Звіт «2011: Головування 
України в МКЗД». 

Міжнародна комісія із захисту річки Дунай / МКЗД (англ.: International 
Commission for the Protection of the Danube River / ICPDR) – міжнародна організація, яку 
було створено 27 жовтня 1998 р. як виконавчий орган Конвенції про охорону ріки Дунай 
та міжнародну платформу для забезпечення співробітництва між країнами Дунайського 
басейну та іншими зацікавленими сторонами. Наразі членами МКЗД є 14 країн, які є 
сторонами Конвенції про охорону ріки Дунай, в тому числі й Україна, а також Європейська 
Комісія.  

Україна ратифікувала Конвенцію про охорону ріки Дунай у 2002 році Законом України 
№ 2997-ІІІ від 17.01.2002. З 2003 року Україна є членом МКЗД та бере участь у роботі її 
органів та експертних груп. 

У 2011 р. Україна вперше в історії цієї міжнародної організації головувала в МКЗД. 
Головування країн-членів в МКЗД відбувається за принципом ротації.  

Відкритість інформації про головування України в МКЗД є важливою складовою 
співпраці з громадськістю під час здійснення цієї місії. З метою інформування 
представників ЗМІ та широкого загалу в Україні та закордоном про події в рамках 
українського головування в МКЗД та його результати був розроблений веб-сайт, який 
функціонує двома мовами – українською та англійською (http://ua.icpdr2011.org.ua/). 
Після завершення головування України в МКЗД було вирішено перетворити цей веб-сайт 
на Інтернет-сторінку української делегації в МКЗД. 

Веб-сайт створений за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках 
проекту «Активізація участі України у діяльності Міжнародної комісії з захисту ріки Дунай» 
і підтримується Центром регіональних досліджень спільно із Міністерством закордонних 
справ України. 

Вперше за всю історію існування МКЗД країна, що головує, приділила значну увагу 
всебічному інформуванню громадськості про діяльність, яку вона здійснювала під час 
свого головування в цій міжнародній організації. Ця риса українського головування та 
досвід були відзначені іншими членами МКЗД. За оцінкою Постійного секретаріату МКЗД, 
Україна запровадила новий стандарт головування. 

 

Захід відбувається в рамках проекту «Активізація участі 
України у діяльності Міжнародної комісії з захисту ріки Дунай» 
за підтримки Європейської програми Міжнародного Фонду 
«Відродження». 



ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОВУВАННЯ УКРАЇНИ В МКЗД У 2011 р. 

Міжнародна спільнота дала високу оцінку головування України в Міжнародній комісії із 
захисту річки Дунай, протягом якого було досягнуто помітних результатів у справі захисту 
довкілля в басейні Дунаю, а також посилені інституційні зв’язки МКЗД з структурами ЄС в 
рамках реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону. 

Головні досягнення 
в сфері запровадження інтегрованого принципу управління* 

в басейні ріки Дунай 

11 квітня 2011 р. в Ужгороді було проведено Зустріч міністрів довкілля п’яти країн 
басейну річки Тиса, під час якої було підписано Меморандум про порозуміння «Посилення 
співробітництва у басейні ріки Тиса у напрямку імплементації Плану інтегрованого 
управління басейном ріки Тиса з метою підтримки сталого розвитку регіону». Підписавши 
меморандум, міністри довкілля Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини та України ухвалили 
«План інтегрованого управління басейном ріки Тиса» та поклали початок його 
імплементації. Цей спільний документ обумовлює узгоджені дії 5-и країн Тисайського 
басейну з метою забезпечення рівноваги в басейні Тиси, балансу між потребами річки, 
екосистеми та потребами населення регіону. 

Протягом 2011 р. були зроблені істотні кроки на шляху до розробки плану інтегрованого 
управління суб-басейном Дельти Дунаю, зокрема проведене Спільне експедиційне 
обстеження дельти Дунаю (26 вересня – 7 жовтня 2011 р.), яке стало важливим внеском 
у створення спільної системи моніторингу якості водних ресурсів в цьому транскордонному 
регіоні (Україна-Румунія-Молдова). 

Ці кроки надзвичайно важливі в контексті забезпечення участі України у реалізації 
спільного Плану управління басейном річки Дунай, ухваленого усіма сторонами Конвенції 
про охорону ріки Дунай у грудні 2009 р., а також Стратегії ЄС для Дунайського Регіону. 

Посилення співробітництва між державними органами влади, 
відповідальними за координацію роботи України в МКЗД, 

неурядовим сектором і науковим співтовариством 

Головування України в МКЗД істотно спряло згуртуванню українського експертного 
співтовариства і владних структур, залучених до процесів охорони довкілля і управління 
водним ресурсами в українській частині Дунайського басейну. Вперше в історії членства 
України в МКЗД була проведена зустріч національних експертів, які є представниками 
України в експертних і робочих групах МКЗД, а також національний круглий стіл 
«Діяльність України у МКЗД: здобутки, проблеми, перспективи» (жовтень 2011 р.). 

Підтримка багатьох органів державної влади і місцевого самоврядування та 
неурядових організацій забезпечили ефективне головування України в МКЗД у 2011 р.  

Окремо відзначимо роль міжнародних донорів у підтримці роботи України в МКЗД: 
Починаючи з грудня 2009 р. в Україні було впроваджено два проекти технічної допомоги 
Європейського Союзу з підтримки діяльності України в Дунайській і Рамсарській конвенціях. 
Завдяки ним було проведено більшість заходів  МКЗД, забезпечено розробку Плану 
інтегрованого управління басейном Тиси. Національний плану управління р. Тиса перший в 
Україні, розроблений у повній відповідності до вимог європейського водного законодавства, і 
встановлює чіткі екологічні цілі, терміни та програму заходів задля їх досягнення. 

Проект «Спільний екологічний моніторинг, оцінка та обмін інформацією задля 
інтегрованого управління регіоном дельти Дунаю», який виконується МКЗД в рамках 
Ініціативи з довкілля та безпеки (ENVSEC) за фінансової підтримки урядів Швеції 
та Фінляндії, спрямований на створення основи для скоординованої політики в сфері 
управління водними ресурсами в регіоні дельти Дунаю згідно з принципами Водної 
рамкової директиви ЄС і відповідно до Спільної декларації голів делегацій України, Румунії 
та Республіки Молдова в МКЗД «На шляху до Плану управління суб-басейном дельти 
Дунаю задля сталого розвитку регіону» (Відень, грудень 2007 р.). 

Проект «Активізація участі України у діяльності Міжнародної комісії з захисту ріки Дунай» за 
фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження», одним із завдань мав 
безпосередньо сприяння ефективному головуванню України в МКЗДД у 2011 р. 

                                                 
* Інтегроване управління водними ресурсами –  це процес, що сприяє скоординованому розвитку та 
управлінню водними, земельними та пов’язаними з ними ресурсами, для підвищення 
результативності економічного та соціального добробуту на принципі справедливості без компромісу 
для сталого розвитку життєво важливих екосистем. / Інтегроване управління водними ресурсами.  
Глобальне Водне Партнерство–Україна  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gwp–ukraine.env.kiev.ua 


