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Передмова Президента МКЗД,  
посла з особливих доручень  

МЗС України  
пана Миколи Меленевського

Дунай, ще з часів Геродота ві-
домий як Істр, запозичив собі ви-
знання як найвеличніша ріка через 
свою роль у розвитку європейської 
цивілізації, у реалізації геополітич-
них інтересів багатьох впливових 
країн європейського континенту. 
Дунай і нині залишається важливою 
господарською артерією, яку обслу-
говує найдовший внутрішній водний 
шлях Європи, який є також при-
родним осередком життя, основою 
культури та світогляду багатьох єв-
ропейських народів. Саме тому для 
європейської спільноти є вкрай важ-
ливо зберегти і передати майбутнім 
поколінням це багатство.

Сьогодні все більше зростає усвідомлення 
того факту, що сталий розвиток держав, народів 
та територій неможливий без гармонійного поєд-
нання господарської діяльності із захистом при-
родного розмаїття, підтриманням екологічного 
балансу. Дунай не належить жодній з держав. Він 
є спільною природною спадщиною, ось чому її 
збереження є нашою спільною справою. Саме на 
це спрямована діяльність Міжнародної комісії із 
захисту ріки Дунай (МКЗД). 

Для України, держави, яка проголосила єв-
ропейську інтеграцію однією з основ зовнішньої 
політики і прагне розвивати транскордонне спів-
робітництво із сусідами, участь у діяльності МКЗД 
є одним із важливих кроків на шляху до Європей-
ського Союзу.  Головування у Міжнародній комісії 
із захисту ріки Дунай Україна розглядає не тільки 
як відповідальний обов’язок, але і як можливість 
прискорити просування нашої країни у напрямку 
членства у європейських інституціях, залучення 
передового світового досвіду у природоохоронній 
сфері, активізації співробітництво з дунайськими 
країнами.

Рік головування України у МКЗД ознамену-
вався кількома важливими подіями, які наочно 
засвідчили той важливий внесок у захист Дунаю, 
що робить Україна як впливова держава регіону, 
яка здатна бути лідером у спільній роботі задля 
Європи із чистим і безпечним довкіллям. 

Запропонований Вашій увазі інформаційний 
доробок дає можливість ознайомитися із резуль-
татами річного головування України в Міжнарод-
ної комісії із захисту річки Дунай. Глибоко пере-
конаний, що цей рік ознаменує важливу віху на 
шляху виконання відповідних норм європейсько-
го законодавства, Конвенції про захист ріки Дунай 
та реалізації Плану управління басейном річки 
Дунай.

Foreword of the ICPDR President  
Mr. Mykola Melenevskyi,   

Ambassador at Large, Ministry of 
Foreign Affairs of Ukraine

The Danube, known as the Istros 
since Herodotus times, has been 
widely recognised as the greatest river 
due to its role in the development of 
the European civilization and in the 
realization of geopolitical interests 
of many powerful countries of the 
European continent. Nowadays 
the Danube serves as an important 
economic artery providing the longest 
inland waterway in Europe which is 
also extremely valuable in terms of 
maintaining wildlife, providing a space 
for rich cultural diversity and having 
a major impact mode of thought of 
many European nations. That is 
why it is extremely important for the  
European community to preserve and 

hand down this wealth to future generations.
Today more and more people understand the 

fact that sustainable development of countries, na-
tions and territories is impossible without the har-
monious combination of economic activity with pro-
tection of natural diversity and ecological balance 
maintaining. The Danube belongs to none of the 
states. It is a common natural heritage and that is 
why its preservation is our cause. And it is that at 
what activity of the International Commission for the 
Protection of the Danube River (ICPDR) is directed.

For Ukraine, the state which declared the  
European integration as one of the basis of foreign 
policy and aspires to develop cross-border coopera-
tion with her neighbors, participation in the ICPDR 
activity is one of important steps towards the Euro-
pean Union. Ukraine considers its presidency in the 
International Commission for the Protection of the 
Danube River  an important responsibility as well 
as an opportunity for accelerating the move of our 
country towards the European integration, sharing 
good experience in environmental management and 
fostering cooperation with other Danube countries.

The year of the Ukrainian Presidency of the 
ICPDR was marked by several important events, 
which vividly testified the significant contribution 
made by Ukraine to the protection of the Danube 
River. Being a great European country, Ukraine is 
able to take a leadership in common efforts for the 
sake of Europe with clean and safe environment.

The information brought forward enables 
to acquaint with year’s results of the Ukrainian  
Presidency in the International Commission for the 
Protection of the Danube River. I strongly believe 
that 2011 has been an important landmark on the 
way of the implementation of respective regula-
tions of the European legislation, the Danube River  
Protection Convention and the implementation of the 
Danube River Basin Management Plan.
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2011: The Ukrainian presidency  
of the ICPDR and its legacy

In 2011, the ICPDR has 
through the Ukrainian Presidency, 
been strengthening the link with all 
parts of the basin. In the East of the 
basin, the Ukrainian presidency 
defined as important focus on 
the Danube Delta, the Tisza and 
the Prut sub-basin initiatives and 
substantial progress has been 
made in promoting these. In the 
western part of the region the EU 
Danube Strategy concentrated a 
lot of political attention on issues 
of key importance for the ICPDR. 
The Presidency helped ensure 
that in realising the Strategy the 
full inclusion of non-EU countries 

in this effort occurs.

The ICPDR successfully acted as a 
platform where progress on linking all parts 
of the region has occurred. The year of the 
Ukrainian presidency is characterised by 
a dialogue between eastern and western 
initiatives that will shape and benefit the work 
of the ICPDR for many years. Be it the adoption 
of the Tisza River Subbasin Management 
Plan in April, or the beginning of the Danube 
Strategy’s implementation period in June - 2011 
provided the ICPDR with many opportunities to 
demonstrate its significance.

Throughout this year, the ICPDR showed 
that it is the ideal partner for taking EU 
legislation beyond the borders of the Union, 
as well as the ideal vehicle for taking views 
and needs of Eastern European members into 
western environmental policy frameworks. 
Whilst this might be challenging elsewhere, 
bridging interests is the daily trade of the 
ICPDR: shared waters, joint responsibilities. 
Approaches can have an eastern or a 
western view, but solutions and work towards 
healthy rivers ought to benefit people  
anywhere in the basin.

Philip Weller
ICPDR Executive Secretary

Головування України в МКЗД у 2011 р.:  
досягнення і перспективи

Протягом головування Укра-
їни у Міжнародній комісії із за-
хисту річки Дунай у 2011 році 
були помітно зміцнені міжнародні 
зв’язки на території всього Ду-
найського басейну. Надавалося 
пріоритетної уваги ініціативам 
щодо інтегрованого управління 
басейном річки Тиса, а також суб-
басейнами Дельти Дунаю і Пруту. 
І тут бачимо значний прогрес. На 
заході політична увага прикута до 
«Стратегії ЄС для Дунайського 
регіону», яка має величезне зна-
чення для діяльності МКЗД. Голо-
вування України в МКЗД є спри-
ятливим чинником, якій допоміг 
гарантувати залучення до реалі-
зації цієї стратегії країн Дунайського регіону, які 
не є членами ЄС.

МКЗД успішно продовжувала діяти як плат-
форма для згуртування всіх частин регіону.  
Рік українського президентства характери-
зується діалогом між ініціативами на сході і 
на заході Дунайського регіону. Це, без сумні-
ву, матиме вплив на подальшу роботу МКЗД 
у наступні роки. Говоримо ми про ухвалення 
«Плану інтегрованого управління басейном 
річки Тиса» у квітні, чи про початок реалізації 
«Дунайської Стратегії» у червні, у 2011 МКЗД 
мала багато можливостей продемонструвати 
свою значущість.

Протягом цього року МКЗД зарекоменду-
вала себе і як ідеальний партнер для просу-
вання законодавства ЄС за межами Союзу, і 
як надійний інструмент інтеграції точок зору 
і потреб східноєвропейських членів до рамок 
західної природоохоронної політики. Попри 
те, що іноді ми стикаємось із проблемами і 
викликами, саме поєднання інтересів і пошук 
балансу є повсякденню роботою МКЗД: ми 
маємо спільні водні ресурси, а отже й спільну 
відповідальність. Підходи можуть мати від-
мінності на сході і на заході, але конкретні 
рішенні і дії задля здорових і чистих річок ма-
ють працювати на добробут людей, в якій би 
частині басейну вони не мешкали.

Філіп Веллер
Виконавчий секретар МКЗД
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INTERNATIONAL COMMISSION  
FOR THE PROTECTION  
OF THE DANUBE RIVER 

The International Com-
mission for the Protecion of 
the Danube River (ICPDR) 
is a transnational body es-
tablished in October 1998 to 
implement the Danube River 
Protection Convention. The 
ICPDR is formally comprised 
by the Delegations of all Con-

tracting Parties to the Danube River Protection Con-
vention, but has also established a framework for 
other organisations to join. 

Now there are 15 contracting parties to the 
Danube River Protection Convention including the 11 
countries, which signed the Convention on 29 June 
1994 (Germany, Austria, Slovenia, Croatia, Czech 
Republic, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Romania, 
Moldova, Ukraine and the European Commission), 
and Bosnia and Herzegovina, Montenegro and the 
Republic of Serbia.

In 2000, the ICPDR contracting parties nominat-
ed the ICPDR as the platform for the implementation 
of all transboundary aspects of the EU Water Frame-
work Directive (WFD). The work for the successful 
implementation of the EU WFD is therefore high on 
the political agenda of the countries of the Danube 
River basin district.

Today national delegates, representatives from 
highest ministerial levels, technical experts, and 
civil society organisations and scientific community 
cooperate in the framework of the ICPDR to ensure 
the sustainable and equitable use of waters in the  
Danube River Basin. 

Since its creation in 1998 
the ICPDR has promoted poli-
cy agreements and the setting 
of joint priorities and strategies 
for improving the state of the 
Danube and its tributaries. 

This includes im-
proving the tools used to  
manage environmental issues 
in the Danube basin, such as 
●   the Accident Emergency 

Warning System, 
●   the Trans-National Monitor-

ing Network for water qual-
ity, and 

●   the information system for 
the Danube (Danubis). 

The goals of the ICPDR are
●   Safeguarding the Danube’s 

Water resources for future 
generation 

МІЖНАРОДНА КОМІСІЯ  
ІЗ ЗАХИСТУ РІЧКИ ДУНАЙ 

Міжнародна комісія із 
захисту річки Дунай (МКЗД) 
створена 27 жовтня 1998 р. 
як виконавчий орган Конвен-
ції про захист ріки Дунай, 
яку було підписано чотирма 
роками раніше, 29 червня 
1994 р., одинадцятьма кра-
їнами дунайського басейну 
– Німеччиною, Австрією, Словенією, Хорватією, 
Чеською Республікою, Угорщиною, Словаччиною, 
Болгарією, Румунією, Молдовою і Україною, – а 
також Європейською Комісією

Наразі Конвенція про захист ріки Дунай має 
вже 15 договірних сторін, які є й членами МКЗД. 
Це – зазначені 11 країн, а також Боснія і Герцего-
вина, Чорногорія, Республіка Сербія та Європей-
ський Союз.

МКЗД, ґрунтуючись на Рамковій водній ди-
рективі ЄС, співпрацює з такими країнами Дунай-
ського басейну, що не є сторонами Конвенції про 
захист ріки Дунай: Італія, Швейцарія, Польща, Ал-
банія та Колишня Югославська Республіка Маке-
донія, а також 21 міжнародною організацією, яки 
мають статус наглядачів, в тому числі – Чорно-
морська комісія, Дунайська комісія, Дунайський 
екологічний форум, Дунайська туристична комі-
сія, Глобальне водне партнерство, Рамсарська 
конвенція, Всесвітній фонд дикої природи (WWF 
DCP), Карпатська конвенція та інші.

МКЗД слугує міжнародною платформа для 
забезпечення співробітництва між країнами Ду-
найського басейну та іншими зацікавленими 
сторонами задля сталого 
використання водних ресур-
сів в Дунайському басейні, 
ґрунтуючись на положеннях 
Конвенції про захист ріки Ду-
най, – головного правового 
інструменту для просування 
транскордонного і трансна-
ціонального співробітництва 
в сфері водного менеджмен-
ту в басейні річки Дунай.

Ця робота включає й 
вдосконалення таких інстру-
ментів для екологічного ме-
неджменту в Дунайському 
басейні, як:
●  єдина система сповіщення 

про аварійні забруднення;
●  транснаціональна мережа 

моніторингу якості води;
●  Дунайська геоінформацій-

на система «Danubis».
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●   Naturally balanced waters free from excess nu-
trients 

●   No more risk from toxic chemicals 
●   Healthy and sustainable river systems 
●   Damage-free floods 

In February 2010 high officials from environmen-
tal ministries and water management authorities of 
the countries, which are contracting parties to the 
Danube River Protection Convention, adopted the 
Danube River Basin Management Plan. This docu-
ment is developed by all the countries cooperating 
on the ICPDR platform, based on the provisions of 
the WFD and has become an important step towards 
the introduction of a river basing management ap-
proach in the entire Danube River Basin. 

The Danube River Basin Management Plan 
guides the way to achieving at least good status for 
all waters of the Danube River Basin. The current 
plan covers the period from 2009 until 2015 and has 
to be revised every six years.

Завданнями МКЗД є такі:
● Збереження дунайських водних ресурсів для 
майбутніх поколінь;
● Досягнення природного балансу вод, вільних 
від надмірної кількості нутрієнтів;
● Запобігання ризикам забруднення токсичними 
хімікатами;
● Здорові та екологічно стабіліні річкові системи;
● Попередження руйнівних наслідків повеней.

Важливим кроком на шляху до запроваджен-
ня басейнового принципу управління водними 
ресурсами в Дунайському регіоні стали розроб-
ка усіма країнами, які є сторонами Конвенції про 
захист ріки Дунай, під егідою МКЗД та ухвалення 
Плану управління басейном річки Дунай. Це від-
булось під час зустрічі міністрів охорони довкілля 
та керівників центральних органів управління вод-
ними ресурсами цих країн 16 лютого 2010 року у 
Відні. План охоплює період з 2009 р. до 2015 р., 
після завершення якого планується кожні 6 років 
переглядати програму заходів.
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On 19 January 2011 Ukraine took 
over the presidency of the ICPDR.  
The ceremony, which gathered heads of 
international environmental organisations 
and ambassadors of the countries sharing 
the Danube River Basin, was held in the 
Vienna International Centre. The ICPDR 
President 2010 Mr. Mitja Bricelj, the Secre-
tary of the Ministry of the Environment and  
Spatial Planning of Slovenia, passed 
the symbolic bottle filled with Dan-
ube water to the ICPDR President 2011  
Mr. Mykola Melenevskyi, the Ambas-
sador at Large of the Ministry of For-
eign Affairs of Ukraine, head of the  
Ukrainian delegation to the ICPDR.

Урочиста церемонія передачі голо-
вування в Міжнародній комісії із за-
хисту річки Дунай Україні відбулась 19 
січня 2011 р. у Віденському міжнарод-
ному центрі. Це сталося за участю го-
лів міжнародних природоохоронних 
організацій і послів країн дунайсько-
го басейну. Секретар Міністерства на-
вколишнього середовища Словенії пан 
Мітя Брічелі, президент МКЗД в 2010 р., 
передав символічну пляшку з дунай-
ською водою послу з особливих дору-
чень МЗС України, голові української  
делегації в МКЗД пану Миколі  
Меленевському – президенту МКЗД у 
2011 р.

Photo: © ICPDR
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THE PRIORITIES 
OF THE UKRAINIAN 

PRESIDENCY OF THE 
ICPDR

● The harmonisation of the Danube countries’ 
policies towards the protection, sustainable man-
agement and wise use of water resources in the 
Danube River Basin based on the EU Water 
Framework Directive. This involves, as the key  
elements, putting the Danube countries’ national 
authorities’ efforts into taking measures to imple-
ment the Danube River Basin Management Plan 
at the national levels; providing advisory support 
and financial assistance to the Danube coun-
tries, first of all non-EU countries, to facilitate their  
efforts to develop national river basin management 
plans and to introduce a river basin management  
approach; improving coordination, cooperation 
and communication between the Danube countries 
in the field of flood warning and risk management.
● The development and introduction of integrated 
management plans for the Danube river sub-
basins, in particular, making further steps towards 
the development of a River Basin Management Plan 
for the Danube Delta Sub-basin, and approving 
the Integrated Tisza River Basin Management 
Plan and ensuring its further implementation.
● Strengthening international collaboration in the 
Danube Delta Sub-basin in the framework of the 
ICPDR to achieve good ecological status of the 
area providing a platform for synergy of efforts and 
activities of all international actors operating in the 
region, especially of the Black Sea Commission.
● Making further steps towards ensuring that 
infrastructure project in the Danube River Basin 
are implemented respecting the principles of 
sustainable development. This includes, in parti-
cular, putting efforts into the creation of a joint 
environmental monitoring system in the entire 
trans-boundary Danube Delta as well as the 
improvement of the Accident Emergency Warning 
System.
● Achieving synergy of the ICPDR policy and 
other regional initiatives related to the sustainable 
management and wise use of water resources in 
the Danube River Basin. Particular attention is 
paid to the ICPDR’s involvement in the develop-
ment and further implementation of the EU Strat-
egy for the Danube Region, and to further move 
towards signing a memorandum on cooperation 
between the ICPDR and the Framework Conven-
tion on the Protection and Sustainable Develop-

ПРІОРИТЕТИ  
ГОЛОВУВАННЯ  

УКРАЇНИ В  
МКЗД:

● Гармонізація політик Дунайських країн у сфе-
рі охорони та сталого використання водних ре-
сурсів з урахуванням положень Водної рамкової 
директиви ЄС. Ключова складова цього пріори-
тету – спрямовування зусиль на впроваджен-
ня Плану управління басейном річки Дунай на 
національних рівнях; надання консультаційної 
та фінансової допомоги країнам, передусім не 
членам ЄС, у розробці та виконанні власних 
національних планів та впровадженні басейно-
вого принципу управління водними ресурсами; 
посилення координації діяльності країн з пи-
тань попередження та боротьби з паводками;

● Розробка і впровадження інтегрованих пла-
нів басейнового управління для суб-басейнів 
річки Дунай. Це, зокрема, – подальше просу-
вання на шляху до розробки Плану управлін-
ня суб-басейном Дельти Дунаю, ухвалення та 
подальша імплементація Плану інтегрованого 
управління басейном річки Тиса;

● Зміцнення міжнародного співробітництва в 
районі дельти Дунаю під егідою МКЗД з метою 
досягнення кращого екологічного статусу дель-
ти Дунаю, синергія і підтримка спільної діяль-
ності всіх міжнародних гравців, які діють в регі-
оні, особливо Чорноморської Комісії;

● Подальше забезпечення ефективного контр-
олю за відповідністю інфраструктурних проек-
тів у басейні річки Дунай принципам сталого 
розвитку, зокрема, сприяння започаткуванню 
комплексного екологічного моніторингу усієї 
транскордонної дельти Дунаю, а також удоско-
налення системи оповіщення при виникненні 
надзвичайних ситуацій антропогенного чи при-
родного походження;

● Забезпечення узгодженості політики МКЗД і 
регіональних проектів та ініціатив у сфері ста-
лого використання водних ресурсів в басейні 
річки Дунай. Зокрема, увагу сконцентровано на 
активній участі Міжнародної комісії із захисту 
річки Дунай у підготовці та подальшій реалізації 
Стратегії ЄС для Дунайського регіону, а також 
на роботі в напрямку ухвалення меморандуму 
про співробітництво між МКЗД та Рамковою 
конвенцією про охорону та сталий розвиток 



9

ment of the Carpathians, in which implementation 
Ukraine is closely involved. Advocacy of legitimate 
interests of Ukraine, which have to be taken into 
consideration in the process of promoting coop-
eration between all the contracting parties to the 
DRPC in the framework of the ICPDR, is among 
top priorities of the Ukrainian presidency of the 
ICPDR.
● Encouraging public participation and civil so-
ciety organisations’ involvement in expertise and 
decision-making in the framework of the ICPDR.

Карпат, у діяльності в рамках якої Україна бере 
активну участь. Безумовним пріоритетом Укра-
їни під час її головування в МКЗД є захист її за-
конних інтересів, які беруться до уваги в про-
цесі розвитку співробітництва в рамках МКЗД;

● Сприяння залученню інститутів громадян-
ського суспільства до процесу прийняття рі-
шень, а також до здійснення експертних оцінку, 
що робляться в рамках МКЗД.

The priorities of the Ukrainian presidency of the 
ICPDR are approved by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine. The official version of the document is done 
in Ukrainian language. The translation of this document 
from Ukrainian into English was done by the team of 
the project “Enhancing Ukraine’s involvement in the 
ICPDR activities” especially for this report and cannot 
be considered official.

Пріоритети головування України в МКЗД затверд-
жені Кабінетом Міністрів України. Офіційна версія  
цього документу складена українською мовою.  
Переклад документу англійською мову був викона-
ний в рамках проекту «Активізація участі України 
у діяльності Міжнародної комісії із захисту річки  
Дунай» спеціально для цього звіту і не є офіційним.

План управління басейном ріки Дунай – 
спільний документ, розроблений і ухвалений краї-
нами-учасницями Конвенції про захист ріки Дунай 
у грудні 2009 р. Цей документ на період з 2009 року 
до 2015 року визначає конкретні заходи, спрямова-
ні на покращення довкілля Дунаю та його приток і 
подолання транскордонних проблем, в тому числі 
скорочення органічного забруднення, компенсацію 
шкоди довкіллю в результаті гідроморфологічних 
змін ріки антропогенного походження, вдоскона-
лення систем очищення стічних вод у населених 
пунктах, запровадження вільних від фосфатів ми-
ючих засобів, а також ефективне управління ризи-
ками аварійних забруднень. Крім того, план містить 
заходи, спрямовані на відновлення безперервних 
шляхів міграції риб на усій протяжності ріки та від-
новлення водно-болотних угідь.

Danube River Basin Management Plan is a joint 
document produced by the ICPDR and adopted by the 
Contracting Parties to the Danube River Protection 
Convention in December 2009 to guide the way to 
achieving at least good status for all waters of the 
Danube River Basin. The current plan covers the 
period from 2009 till 2015. The DRBM Plan focuses 
on the main transboundary problems, the Significant 
Water Management Issues, that can directly or 
indirectly affect the quality of rivers and lakes as well as 
transboundary groundwater bodies, namely pollution 
by organic substances, pollution by nutrients, pollution 
by hazardous substances and hydromorphological 
alterations. Based on the detailed picture we now 
have of the Danube Basin waters, the DRBM Plan 
outlines visions for each issue to achieve an improved 
and sustainable water environment.
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КЛЮЧОВІ ПОДІЇ,  
ЗАХОДИ ТА ДОСЯГНЕННЯ 
ПІД ЧАС ГОЛОВУВАННЯ  

УКРАЇНИ В МКЗД
Зустріч міністрів довкілля країн тисайського 
басейну та ухвалення Плану інтегрованого 

управління басейном річки Тиса  
11-13 квітня 2011 р., Ужгород

В рамках головування України у Міжнарод-
ній комісії із захисту річки Дунай та на запро-
шення Міністра екології та природних ресурсів 
України пана Миколи Зло-
чевського, 11 квітня 2011 р. 
в Ужгороді відбулась зустрічі 
міністрів довкілля країн ба-
сейну Тиси.

Повноважні делегації Ру-
мунії, Сербії, Словаччини, 
Угорщини, України та Єв-
ропейської Комісії, а також 
представники міжнародних 
природоохоронних організа-
цій зібралися в Ужгороді для 
погодження подальших дій з 
метою захисту та сталого гос-
подарювання в басейні річки 
Тиса, яка є спільною природ-
ною спадщиною та сферою 
відповідальності усіх тисай-
ських країн.

Голови делегацій пред-
ставили позиції країн щодо 
подальшого розвитку співробітництва в ре-
гіоні, яке має ґрунтуватися на принципах до-
бросусідства та партнерства. При цьому осно-
вна увага на даному етапі має приділятися  
виробленню та впровадженню спільних захо-
дів щодо сталого розвитку регіону.

Делегація України ознайомила учасників 
зустрічі з політикою щодо сталого управління 
та раціонального використання водних ре-
сурсів в країні та закликала держави басейну 
річки Тиса до тісної співпраці з метою запо-
бігання негативним наслідкам, спричиненим 
людською діяльністю.      

У ході зустрічі міністри п’яти тисайських 
країн підписали Меморандум про порозуміння 
«Посилення співробітництва у басейні річки 
Тиса у напрямку імплементації Плану інтегро-
ваного управління басейном ріки Тиса з метою 
підтримки сталого розвитку регіону». Цей 
план, який готувався протягом шести років екс-
пертами країн басейну Тиси за активної участі 

MAIN EVENTS AND ACHIEVEMENTS 
DURING THE UKRAINIAN 

PRESIDENCY OF THE ICPDR

Ministerial Meeting of the Tisza River Basin 
countries and signing  the Integrated Tisza 

River Basin Management Plan  
11 April 2011, Uzhgorod

The Ministerial Meeting, held in Uzhgorod, 
Ukraine, on 11 April 2011, gathered the ministers 
and high level representatives of the 5 Tisza 

River Basin countries Hungary, 
Romania, Serbia, Slovakia and 
Ukraine, as well as the European 
Commission and international 
environmental organisations, 
who had been invited by the 
Minister of Environment and 
Natural Resources of Ukraine 
Mr. Mykola Zlochevskyi, to 
endorse the implementation of 
the Integrated Tisza River Basin 
Management Plan.

The heads of the 
delegations presented their 
countries’ visions of further 
cooperation in the Tisza River 
Basin respecting the principles 
of good neighbourhood and 
partnership, and focusing on 
joint measures to achieve the 
sustainable development of the 
region. The 5 countries share 
the Tisza River Basin and its 

unique and diverse natural heritage. Therefore 
they emphasised the need for achieving good 
ecological status of the Tisza River, which is 
considered the area of common responsibility of 
the Tisza River Basin countries.

The Ukrainian delegation presented 
the national policy towards the sustainable 
management and wise use of water resources, 
and invited other the Tisza River Basin countries 
to closer collaboration to reduce pressures on the 
environment.

The ministers and high-level representatives 
signed the Memorandum of Understanding 
«Strengthening cooperation in the Tisza River 
Basin: Towards the Integrated Tisza River Basin 
Management Plan implementation to support the 
sustainable development of the region» opening 
a new stage in joint water management to ensure 
good water quality in the Tisza River Basin. The 
Integrated Tisza River Basin Management Plan 
is a result of six-year common activities done 
by experts from the Tisza River Basin countries, 
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української сторони, має на меті сприяти реалі-
зації принципів Рамкової водної директиви ЄС  
у басейні річки Тиса. Це не лише сприятиме  
наближенню України до норм і стандартів  
захисту довкілля, прийнятими у Європей- 
ському Союзі, але є й однією з умов вступу  
нашої держави до ЄС.

Співробітництво у басейні річки Тиса також 
є одним з важливих ключових проектів в кон-
тексті Стратегії ЄС для Дунайського регіоную 
Його провідна роль полягає в об’єднані усього 
регіону в рамках заходів і політики, спрямова-
ної на сталий розвиток басейну річки Дунай в 
цілому.

Під час зустрічі було також оголошено про 
ініціативу України встановити пам’ятну дошку 
на витоку річки Тиса на українській території, 
яку було одностайно підтримано делегаціями 
тисайських країн.

З нагоди зустрічі міністрів, 10 квітня в За-
карпатській області відбулася Екологічна акція 
«Довкілля без сміття», в ході якої було під-
бито підсумки екологічних конкурсів «Карти 
смутку та радості» – карти екологічно чис-
тих та брудних місць та «Пластикові скарби» 
– конкурс звітів екологічних бригад про най-
більшу кількості зібраних пластикових пляшок, 
а також проведено акцію з розчистки русла 
Тиси від сміття.

and has been proposed in full compliance with 
the EU Water Framework Directive. Ukraine’s 
close involvement in the development of the 
Integrated Tisza River Basin Management Plan 
and its adoption are seen as important steps 
towards approaching the Ukrainian legislation and 
practice to the EU environmental legislation and 
standards and fostering Ukraine’s move towards 
the European integration.

The Tisza cooperation is also an important 
flagship project for the EU Danube Strategy. 
It will help to tie the entire region into this set of 
measures and policies, dedicated to sustainable 
development in the entire Danube River Basin.

During the Ministerial Meeting the Ukrainian 
initiative to put up memorial plaques in the Tisza 
River head located in Ukraine, was unanimously 
supported by the delegations from the Tisza 
countries.

On the occasion of the Ministerial Meeting 
the environmental action with the motto «The 
environment without rubbish» was held on 10 
April 2011 in the Zakarpatska Oblast. As part of 
the action, results of two ecological contests were 
announced: the contest «The maps of our concern 
and joy», which was aimed to identify and map 
clean and polluted sites, and the contest «Plastic 
Treasures» to assess ecological teams’ reports on 
collected plastic bottles. The action also involved 
garbage collection on the Tisza river bank.

Photo: ©  Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
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План інтегрованого управління  
басейном річки Тиса

Спільний документ, розроблений 
п’ятьма країнами Тисайського басейну – 
Румунією, Сербією, Словаччиною, Угорщи-
ною та Україною – під егідою Міжнародної 
комісії із захисту річки Дунай і ухвалений 
11 квітня 2011 р. в Ужгороді, Україна, під 
час конференції міністрів навколишнього 
середовища цих країн. 

Кінцевою метою Плану є забезпечення 
рівноваги в басейні Тиси, балансу між по-
требами річки, екосистеми та потребами 
населення регіону. 

Управлінські цілі Плану відображають 
консолідовану позицію всіх країн басейну 
Тиси і є важливим кроком до виконання 
Водної рамкової директиви ЄС в цьому уні-
кальному і різноманітному транскордонно-
му річковому басейні. Єдиною офіційною 
мовою документу є англійська.

Integrated Tisza River  Basin 
Management Plan

The ITRBM Plan includes an analysis 
that outlines the pressures from pollution, 
river engineering works, floods and droughts. 
Furthermore, it gives an overview of the status 
waters and identifies the measures needed 
to be implemented to reach the objectives of 
the EU Water Framework Directive (WFD) by 
2015. Serbia and Ukraine, which are not EU 
member states, have committed themselves 
voluntarily to comply with the targets set by 
the WFD.

The principles of Integrated Water 
Resources Management promote the 
coordinated development and management of 
water, land and related resources. The aim is 
to maximise the economic and social welfare 
without compromising the sustainability of 
vital ecosystems. 

Water quantity management, such as 
flood and drought protection or climate change 
adaptation strategies, and development 
processes such as land use management, 
have a crucial role in reaching good water 
quality and quantity.

http://www.ispdr.org/ispdr-pages/tisza_basin.htm
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Putting up the memorial plaques  
in the Black Tisza river head  

25 June 2011
On 25 June 2011, following up the decision 

by the Uzhgorod Ministerial Meeting held in the 
framework of the Ukrainian presidency of the 
ICPDR on 11 April 2011, the representatives of 
the five Tisza River Basin countries put up five 
memorial plaques in the Black Tisza river head 
near the Ukrainian village of the same name in 
the Zakarpatska Oblast. The memorial plaques 
in Ukrainian, Hungarian, Slovak, Romanian and 
Serbian message the statements engraved on 
them: «Let us join our efforts to protect the Tisza», 
«Make it so that the Tisza may give the Danube 
and the Black Sea its clear water«, «Save the 
Tisza for future generations», «Working together 
for the Tisza» and «The Tisza, your irresistible 
grace and splendour are common heritage and 
value of the five countries».

Putting up the memorial plaques in the Black 
Tisza river head was one of the major events to 
celebrate the Danube Day 2011.

Встановлення пам’ятних табличок  
на витоку річки Чорна Тиса  

25 червня 2011 р.

Урочисте встановлення 25 червня 2011 р. 
представниками п’яти країн басейну Тиси сим-
волічних табличок  на витоку річки Чорна Тиса 
поблизу однойменного українського села на За-
карпатті стало однією з центральних подій свят-
кування Дня Дунаю в 2011 р. На них п’ятьма мо-
вами країн басейну викарбовано «Об’єднаймо 
зусилля заради збереження Тиси», «Зробити 
так, щоб Тиса дарувала прозорі води Дунаю 
та Чорному морю», «Збережи Тису для май-
бутнього», «Спільно за Тису», «Тисо, твоя не-
стримна краса і велич – це спільне багатство 
п’яти країн»

Рішення про встановлення табличок було 
прийняте 11 квітня 2011 року під час ініційова-
ної в рамках Президентства України в МКЗД  
зустрічі Міністрів охорони довкілля країн  
басейну Тиси – України, Угорщини, Словаччини,  
Румунії та Сербії – і має символізувати важли-
вість співпраці між усіма країнами басейну щодо 
реалізації підписаного Міністрами Інтегровано-
го плану управління басейном річки Тиса.
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9th Standing Working Group  
Meeting of the ICPDR   
16-17 June 2011, Kyiv

This year Ukraine, as the country presiding 
over the ICPDR, received the 9th Standing 
Working Group Meeting in Kyiv. This meeting was 
dedicated to discussing the ICPDR’s involvement 
in the implementation of the EU Strategy for 
the Danube Region, climate change adaptation 
strategy, basic principles of hydropower, and 

communication strategy – «people-
to-people contacts» – in the Danube 
Region.

The participants of the he 9th 
Standing Working Group Meeting 
adopted a resolution welcoming 
the EU Danube Strategy. The 
resolution emphasises that the 
Strategy’s cross-sectoral approach 
and the involvement of non-EU 
Danube River Basin countries in its 
development and implementation 
give opportunities for joining efforts 
and funds, both EU and national. This 
is important for the ICPDR, which is 
one of the key international actors in 
the entire Danube Region.

The participants also approved suggestions 
on further steps towards the development of 
a Climate Change Adaptation Strategy for the 
Danube Region.

The Standing Working Group much appre-
ciated the efforts of the ICPDR Permanent 
Secretariat to raise public awareness of the 
Danube and its natural resources’ value for the 
sustainable development of the Danube Region 
and its people’s welfare.

9-те засідання  
Постійної робочої групи  МКЗД   
16-17 червня 2011 р., м. Київ

16-17 червня в Києві відбулося засідання 
Постійної робочої групи МКЗД. Під час засідан-
ня були обговорені питання діяльності МКЗД 
в рамках Дунайської стратегії, стратегія адап-
тації до зміни клімату, основні принципи гідро-
енергетики, проект комунікації – зв’язок людей 
через Дунай. 

В резолюції, яку було ухвалено учасника-
ми зустрічі, Постійна робоча група привітала 
Стратегію ЄС для Дунайського регіону, осо-
бливо підкресливши, що міжескторний підхід 
Стратегії, залучення до її розробки і подальшої 
реалізації країн, які не є членами ЄС, створює 
можливість більш ефективного використання 
інструментів та фондів ЄС, так само як і інших 
ресурсів та фінансових інструментів, що має 
велике значення для роботи МКЗД.  

Було також підтримано пропозицію стосов-
но подальших кроків до ви-
роблення стратегії адаптації 
до кліматичних змін для Ду-
найского регіону. 

Постійна робоча група 
привітала зусилля постійно-
го секретаріату МКЗД в на-
прямку інформаційно-про-
світницької діяльності та 
розповсюдження знань про 
Дунай та його цінність для 
розвитку регіону та и добро-
буту місцевого населення.

Photo: ©  Blue Rivers 
Environmental Consulting
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Working Meeting of the ICPDR  
President 2011 Mr. Mykola Melenevskyi  

and the Ukrainian representatives  
to the ICPDR’s expert and task groups 

10 October 2011, Odessa
This meeting has become the first event, 

which brought together the head of the Ukrainian 
delegation to the ICPDR and the most of the 
national experts who represent Ukraine at the 
ICPDR’s expert and task groups.

The meeting has become 
an important milestone in the 
Ukrainian presidency of the ICPDR 
due to discussing achievements of 
the Ukrainian presidency as well 
as problems and opportunities 
for making Ukraine’s involvement 
in the ICPDR activities as much 
efficient as possible. The open 
discussion of gaps and obstacles 
in Ukrainian experts’ fulfillment of 
their commitments to the ICPDR 
has become a real step towards 
finding solutions to such problems, 
and improving communication and 
cooperation between them.

The revised list of the Ukrainian 
representatives to the ICPDR’s expert and task 
groups is one of the key outputs from this meeting.

During the meeting two projects to support 
the Ukrainian presidency of the ICPDR 2011 were 
presented to the participants: «Enhancing Ukraine’s 
involvement in the ICPDR activities» implemented 
with the support from the International Renaissance 
Foundation, and the EU funded project «Support 
to Ukraine’s involvement in implementation of the 
Danube and Ramsar Conventions».

The working meeting was held in the framework 
of the project «Enhancing Ukraine’s involvement in 
the ICPDR activities» and hosted by the Odessa 
Office of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

Робоча зустріч Президента МКЗД  
та українських експертів -- 

представників в МКЗД  
10 жовтня 2011 р., Одеса

10 жовтня 2011 р. в Одесі відбулась робоча 
зустріч Президента МКЗД, посла з особливих 
доручень МЗС України пана Миколи Меленев-
ського та українських експертів-представників в 
МКЗД. Під час зустрічі відбулося обговорення 

основних результатів участі України у діяль-
ності МКЗД, опрацювання проблемних питань 
забезпечення ефективної роботи українських 
експертів в робочих групах МКЗД, вироблення 
заходів щодо подальшої активізації співробіт-
ництва України з МКЗД. 

В рамках робочої зустрічі було презенто-
вано проекти «Активізація участі України у  
діяльності Міжнародної комісії із захисту річки 
Дунай» та «Підтримка участі України у імпле-
ментації Конвенції про захист ріки Дунай та 
Рамсарської конвенції».

На зустрічі було перезатверджено спи-
сок експертів України в робо-
чих групах МКЗД, схвалено  
план заходів участі України у  
роботі МКЗД на 2011-2012 рр.

Така зустріч – перша за всю  
історію членства України в МКЗД. 
Вона була проведена в рамках 
проекту «Активізація участі 
України у діяльності Міжнародної 
комісії із захисту річки Дунай» за 
підтримки Представництва МЗС 
України в Одесі.

Photo: © Centre for Regional Studies
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National Workshop «Ukraine’s 
Involvement in the ICPDR Activities: 

achievements, problems and 
perspectives»  

11-12 October 2011, Izmail

The National Workshop «Ukraine’s Involvement 
in the ICPDR Activities: achievements, problems and 
Perspectives» was held in Izmail, the biggest city of 
the Ukrainian part of the Danube Delta region infor-
mally recognised as the cultural capital of the area. 
The workshop, following the working meeting of the 
Ukrainian representatives to the ICPDR, had a wider 
participation involving local government, water man-
agers from the Ukrainian part of the Danube Delta 
Sub-basin, the Prut and Siret Sub-basin, and the Tisza 
River Basin, environmental authorities, and Ukrainian 
experts at the ICPDR.

The presentation of the priorities of 
the Ukrainian presidency of the ICPDR 
by the ICPDR President 2011 Mr. Mykola 
Melenevskyi was welcomed by the partici-
pants and media as an important step to-
wards increasing public participation in the 
implementation of the Danube River Basin 
Management Plan and the protection of the 
environment in the Danube Region. The 
explanation of the links between the ICP-
DR activities and the environmental pillar of 
the EU Strategy for the Danube Region has 
also been helpful in terms of a better under-
standing of local community involvement in 
the implementation of this European initia-
tive important for the entire Danube space.

Круглий стіл  
«Діяльність України у МКЗД:  

здобутки, проблеми,  
перспективи»  

11-12 жовтня 2011 р., Ізмаїл

11 жовтня в Ізмаїлі за участю Президента 
МКЗД відбулося засідання круглого столу на тему 
«Діяльність України у МКЗД: здобутки, пробле-
ми, перспективи», в якому взяли участь експерти,  
представники місцевої влади, співробітники регіо-
нальних водних та природоохоронних господарств. 
Учасники обговорили питання пріоритетів голову-
вання України в МКЗД, виконання Плану управлян-
ня річковим басейном Дунаю, а також питання, що 
стосуються охорони довкілля в Дунайському регіо-
ні та участі України в Стратегії ЄС для Дунайського 
регіону, зокрема, шляхи та механізми залучення 
місцевої влади та громадськості до її реалізації. 

12 жовтня Президент МКЗД та інші учасники 
заходу відвідали українську частину дельти Дунаю, 
зокрема, гирло Бистре, де  реалізується україн-
ський національний проект глибоководного судно-
вого ходу р. Дунай – Чорне море. Також учасники 
відвідали символічне місце – «нульовий кілометр», 
де Дунай впадає у Чорне море.

Photo: © Media project «City» Photo: © Igor Studennikov



17

The plenary session of the National Workshop 
«Ukraine’s Involvement in the ICPDR Activities: 
achievements, problems and perspectives» was held 
on 11 October 2011 and hosted by Izmail City Council.

Next day, 12 October, was arranged as a field 
trip to the Ukrainian part of the Danube Delta. The 
ICPDR President Mr. Mykola Melenevskyi and other 
participants of the workshop visited the protected 
area managed by the Danube Biosphere Reserve 
of the National Academy of Sciences of Ukraine and 
the Bystroe branch including the navigable waterway 
«The Danube – Black Sea».

Ending the workshop, the ICPDR President 
2011 and the Ukrainian experts involved in the boat 
trip made the symbolic landing near the sign «Zero 
Kilometer» in the place where the Danube flows into 
the Black Sea.

The workshop was arranged by the Centre for 
Regional Studies, Odessa, in the framework of the 
project «Enhancing Ukraine’s involvement in the 
ICPDR activities».Photo: © Media project «City»

Photo: © Centre for Regional Studies
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Joint Danube Delta Survey  
26 September – 5 October 2011

In order to improve 
cross-border cooperation 
between Ukraine, Romania 
and Moldova in the field 
of the protection and 
sustainable use of natural 
resources in the Danube 
Delta, the Joint Danube 

Delta Survey (JDDS) was carried out between 26 
September and 5 October 2011 in the framework 
of the project «Joint environmental monitoring, 
assessment and exchange of information for 
integrated management of the Danube delta 
region». This project is implemented by the ICPDR 
jointly with UNEP and UNECE, and the regional 
partners from Ukraine, Romania and Moldova, 
three countries sharing the Danube Delta Sub-
basin, under the umbrella of the Environment and 
Security Initiative (ENVSEC).

The JDDS has become the first practical 
step towards the harmonisation of water quality 
monitoring systems of the three countries. In 
particular, the JDDS’ focus was on biological and 
chemical quality elements, and hydromorpholoy. 
The JDDS is seen as an exercise to intercalibrate 
methods of environmental monitoring in the 
Danube Delta Sub-basin, and jointly collect, 
assess and share data and information about the 
state of the environment in the region.

To carry out the survey, two research vessels 
were involved: «Cyclone» belonging to the Danube 
Hydrometeorological Observatory, Ukraine, and 
«ROUA» which belongs to the Danube Delta 
Biosphere Reserve Authority, Romania. The 
name of the latter is symbolic. It means «dew» in 
Romanian. But being composed of two formally 
adopted abbreviated names of two neighbouring 
countries, Romania and Ukraine, «RO» and 
«UA», it has another deeper meaning which 
symbolises cooperation in research and protection 

Спільне обстеження дельти Дунаю  
26 вересня – 5 жовтня 2011 р.

З метою покращення 
транскордонного співро-
бітництва між Україною, 
Румунією та Молдовою 
щодо збереження та ста-
лого використання при-
родних ресурсів дельти 
Дунаю  26 вересня –  
5 жовтня 2011 року відбулося експедиційне 
спільне обстеження дельти Дунаю (СОДД). 
Обстеження здійснювалося в рамках реаліза-
ції проекту «Спільний екологічний моніторинг, 
оцінка та обмін інформацією задля інтегрова-
ного управління регіоном дельти Дунаю», який 
виконується МКЗД разом з Програмою ООН з 
довкілля (UNEP), Європейською економічною 
комісією ООН (UNECE) та регіональними парт-
нерами, які представляють ці три країни суб-
басейну дельти Дунаю, в рамках Ініціативи з 
довкілля та безпеки (ENVSEC). 

СОДД стало першим практичним кро-
ком на шляху гармонізації систем моніторингу 
трьох країн – України, Румунії та Молдови, – а 
саме, збору та обміну інформацією про стан на-
вколишнього середовища у суб-басейні дельти 
Дунаю. 

Для проведення обстеження було залучено 
два науково-дослідницьких судна – «Циклон», 
що належить українській науковій установі – 
Дунайській гідрометеорологічній обсерваторії – 
та «ROUA», судна, яке належить адміністрації 
румунського Біосферного заповідника «Дель-
та Дунаю», і назва якого румунською означає 
«роса», але має й більш глибокий зміст, адже 
складається з офіційно прийнятих скорочених 
позначень двох сусідніх країн, які володіють 
дельтою Дунаю, – Румунії (RO) та України (UA). 
В СОДД взяли участь 23 науковця і фахівця з 
трьох країн, а з урахуванням членів екіпажів 
науково-дослідницьких суден та допоміжного 
персоналу експедиційна команда налічувала 
41 особу.

Photo: © Olga Lysenko
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of the Danube Delta. The international research 
team involved 23 experts and practitioners from 
Ukraine, Romania and Moldova, and the ENVSEC. 
Generally, the expedition team, together with the 
vessels’ crew and technical staff, involved 41 
people.

The JDDS was carried out in two stages and 
started with sampling in the Prut river mount. 
The 1st stage covered the period from 26 till 29 
September 2011 during which the research team 
worked in the border area between Ukraine and 
Romania and took water samples near Reni, 
Izmail, Kiliya and Vilkovo, and in the Bystroe 
branch. To make the public aware of the JDDS the 
press conference for Ukrainian media was held on 
28 September 2011 in Izmail, Ukraine.

The 2nd stage of the JDDS was in the 
Romanian part of the Danube Delta between 30 
September and 5 October 2011. The sampling 
places were Tulcea, Sulina, the St. George branch, 
Uzlina, Erenciuc Lake, Isak Lake and Swan Nest 
Lake (Cuibul cu lebede).

The press conference for Romanian media 
was the final event of the JDDS. It was held in 
the central office of the Danube Delta Biosphere 
Reserve Authority in Tilcea, Romania, on  
5 October 2011.

Generally, over 150 samplings were made 
in the framework of the JDDS. They have been 
analysed at laboratories of Ukraine, Romania 
and Moldova.

Preliminary results of the JDDS were 
presented and discussed at the international 
working meeting of the experts from Ukraine, 
Romania, Moldova, Austria, Hungary and the 
ICPDR Permanent Secretariat held on 6 December 
2011 in Izmail, Ukraine, in the framework of the 
ICPDR/ENVSEC project «Joint environmental 
monitoring, assessment and exchange of 
information for integrated management of the 
Danube delta region».

Обстеження було розпочато з відбору 
проб в гирлі річки Прут та виконувалось в два  
етапи. Перший проходив з 26 по 29 вересня 
2011 р. у прикордонній зоні України і Руму-
нії. Відбір проб з річки Дунай було виконано в  
наступних точках: Рені, Ізмаїл, Кілія, Вилкове та 
гирло Бистре. Також 28 вересня для представ-
ників українських мас-медіа та громадськості в 
приміщенні Ізмаїльского морського вокзалу та 
на судні «Циклон» учасниками СОДД була про-
ведена прес-конференція.

Другий етап СОДД проходив з 30 вересня 
по 5 жовтня 2011 р. на території Румунії. Відбір 
проб було виконано в точках: Тульча, Суліна, 
Свято-Георгієвське гирло, Узліна, озеро Єрен-
чук, озеро Ісак та озеро Лебедине гніздо. 

Під час обстеження було відібрано понад 
150 проб, аналіз яких здійснювався в лабора-
торіях відповідних організацій в Україні, Румунії 
та Молдові.

Завершальною подією спільного обстежен-
ня стала прес-конференція для румунських за-
собів масової інформації, яка відбулась 5 жов-
тня 2011 р. в центральному офісі Адміністрації 
Біосферного заповідника «Дельта Дунаю» у 
місті Тульча, Румунія.

Попередні результати Спільного обстежен-
ня дельти Дунаю були представлені під час ро-
бочої зустрічі експертів СОДД та МКЗД  6 груд-
ня 2011 р. у місті Ізмаїл.

Photo: © Olga LysenkoPhoto: © Olga Lysenko

Photo: © Olga Lysenko
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Working Meeting on 
Joint Danube Delta Survey and  

Danube Delta Analysis
6-7 December 2011, Izmail

42 experts from Ukraine, Romania, Mol-
dova and the ICPDR got together in Izmail, 
Ukraine, to discuss preliminary results of the 
Joint Danube Delta Survey and the devel-
opment of a Danube Delta Analysis Report 
(DDAR), that should be next step based on 
the JDDS results and data provided by the 
three countries.

The production of a DDAR is seen as an 
important step towards the development of an 
Integrated Management Plan for the Danube 
Delta Sub-basin. This is essential in terms of 
achieving success in the implementation of 
the Danube River Basin Management Plan. 
The development of a DDAR is also a measure 
planned to be undertaken in the framework of 
the EU Strategy for the Danube Region.

This meeting was held in the framework 
of the ENVSEC/ICPDR project «Joint environ-
mental monitoring, assessment and exchange 
of information for integrated management of the 
Danube delta region» and became the closing 
event of the project’s first phase. Further steps 
to finalise the JDDS and to proceed with the 
DDAR preparation have been agreed. 

Робоча зустріч по підсумках СОДД  
та з підготовки аналітичного звіту 
про стан суббасейну дельти Дунаю

6-7 грудня 2011 р., м. Ізмаїл

Першим підсумкам Спільного обстеження 
дельти Дунаю, що було проведено в рамках 
проекту «Спільний екологічний моніторинг, 
оцінка та обмін інформацією задля інтегро-
ваного управління регіоном дельти Дунаю», 
була присвячена робоча зустріч експертів з 
України, Румунії, Молдови та МКЗД. Вона від-
булась 6-7 грудня 2011 р. в місті Ізмаїл.

Підготовка аналітичного звіту про стан 
суббасейну дельти Дунаю має стати наступ-
ним кроком, який є важливим і необхідним 
для подальшої розробки комплексного пла-
ну управління транскордонним суббасейном 
дельти Дунаю. Розробка такого тристорон-
нього плану є істотним елементом реалізації 
Плану управління басейном річки Дунай, а 
також одним із заходів, втілення яких перед-
бачене Стратегією ЄС для Дунайського регі-
ону. Тож обговорення питань, що стосуються 
підготовки цього документу, також стало важ-
ливою частиною порядку денного.

В заході взяли участь 42 експерти з різ-
них питань, що стосуються управління вод-
ними ресурсами та охорони довкілля в дельті 
Дунаю та дунайському басейні в цілому. 

Раймунд Майр, технічний експерт МКЗД з питань басейнового управління, 
презентує попередні результати СОДД під час 14-го чергового засідання 
МКЗД. Відень, грудень 2011 р.
Raimund Mair, River Basin Management Technical Expert, ICPDR Secretariat, 
presenting the JDDS preliminary results at the 14th Ordinary Meeting of the 
ICPDR. Vienna, December 2011.

Олег Дьяков, координатор СОДД, передає символічні пляшки, наповнені 
дунайською водою з останньої точки відбору проб в дельті Дунаю, Миколі 
Меленевському та Філіпу Веллеру під час 14-го чергового засідання МКЗД.
Oleg Dyakov, JDDS Coordinator, passing the symbolic bottles of Danube water 
taken at the JDDS last sampling point to Mykola Melenevskyi and Philip Weller 
at the 14th Ordinary Meeting of the ICPDR.

Photo: © Centre for Regional Studies
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European Union Strategy for Danube 
Region (EU Danube Strategy) is a 
comprehensive document developed by 
the European Commission basing on the 
suggestions provided by the 14 Danube 
Region’s countries of which 8 are Member 
States (Germany, Austria, Hungary, Czech 
Republic, Slovak Republic, Slovenia, Bulgaria 
and Romania) and 6 are non-EU countries 
(Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, 
Montenegro, Ukraine and Moldova). A wide 
public consultation approach to the Strategy’s 
development was also applied to involve 
civil society organisations representing and 
business community.

Based on a «macro-regional» approach 
the Strategy provides a framework for the 
sustainable development and better cohesion 
of the Danube Region. The Strategy was 
approved by the EU Member States on 13 
April 2011 and published in the form of a 
communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions.

The strategy focuses on four main pillars:
A)  Connecting the Danube Region (improving 

mobility, encouraging sustainable energy 
and promoting culture and tourism); 

B)  Protecting the environment in the Danube 
Region (restoring water quality, managing 
environmental risks and preserving 
biodiversity); 

C)  Building prosperity in the Danube Region 
(developing research capacity, education 
and information technologies, supporting 
the competitiveness of enterprises and 
investing in people’s skills); 

D)  Strengthening the Danube Region (setting 
up institutional capacity and improving 
cooperation to tackle organised crime).

To ensure that the Strategy is properly 
implemented an Action Plan has been 
developed.

Ukraine has also been invited to contribute 
to the development of the Strategy and its 
further implementation. The Strategy covers 
4 regions (oblasts) of Ukraine: Odesska, 
Chernivetska, Ivano-Frankivska and 
Zakarpatska.

Стратегія Європейського Союзу для 
Дунайського регіону (Дунайська стра-
тегія) – документ, розроблений Євро-
пейською Комісією на основі пропозицій, 
наданих країнами Дунайського регіону, 
а також громадських консультацій, про-
тягом 2009-2010 рр. і схвалений країна-
ми-членами ЄС 13 квітня 2011 р. До роз-
робки і подальшої реалізації Дунайської 
стратегії було запрошено 8 країн-членів 
ЄС та 6 країн, які не є членами Союзу, 
в тому числі й Україну. Українська час-
тина Дунайського регіону, охоплена Ду-
найською стратегією, включає 4 області – 
Одеську, Чернівецьку, Івано-Франківську 
і Закарпатську.

Як документ «Стратегія ЄС для Ду-
найського регіону» опублікована у ви-
гляді повідомлення Європейської Комісії 
Європейському Парламенту, Раді, Євро-
пейському економічному і соціальному 
комітету та Комітету регіонів.

Дунайська стратегія включає чотири 
стовпові напрями: 

A)  об’єднання Дунайського регіону (по-
кращення транспортно-комунікацій-
ної інфраструктури; запровадження 
сталої енергетики; розвиток культури 
та туризму, а також зв’язків між людь-
ми); 

Б)  захист довкілля в Дунайському ре-
гіоні (відновлення та забезпечення 
якості води; управління природними 
ризиками; збереження біологічного 
розмаїття, ландшафтів, якості повітря 
і ґрунтів); 

В)  створення процвітаючого Дунайського 
регіону (розвиток Суспільства Знань 
через дослідження, освіту та інфор-
маційні технології; підтримка конку-
рентоспроможності підприємств, в 
тому числі розвиток кластерів; розви-
ток людського потенціалу); 

Г)  зміцнення Дунайського регіону (роз-
виток інституційних спроможностей 
і співробітництва; співпраця в галузі 
безпеки і боротьби з організованою та 
іншими видами злочинності).

З метою реалізації Дунайської страте-
гії був розроблений і ухвалений план дій.

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
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THE ICPDR EXPERT GROUPS’ MEETINGS 
HELD IN UKRAINE  

IN 2011

Groundwater Expert Group Meeting  
17-18 March 2011, Kyiv

It was the 12th meeting of the ICPDR’s 
Ground Water Expert Group, and it was the first 
event hosted by Ukraine in the framework of its 
presidency of the ICPDR.

Welcoming the participants, the ICPDR 
President 2011 Mr. Mykola Melenevskyi outlined 
the priorities of the Ukrainian presidency of the 
ICPDR and the action plan for this year. He, as 
the Ambassador at Large of the Ministry of Foreign 
Affairs of Ukraine, explained the Ministry’s vision 
of methods and measures to ensure the efficiency 
of the Ukrainian presidency. 

Mr. Melenevskyi emphasised the importance of 
Ukraine’s close involvement in the implementation 
of international environmental conventions, 
particularly, of the Danube River Protection 
Convention, and its commitment to introduce the 
principles of the EU Water Framework Directive 
in Ukraine. This document is obligatory to each 
EU member state. Ukraine, recognising the move 
towards the European integration as a top priority, 
has voluntarily committed itself to adopt the WFD 
and reform the national water management system 
respecting the requirements of this Directive. Now 
the EU and Ukraine are on the way to signing an 
EU-Ukraine Association Agreement. When this 
document is signed, the WFD becomes obligatory 
to be implemented by Ukraine.

The 12th meeting of the ICPDR’s Ground 
Water Expert Group has demonstrated Ukraine’s 
willingness to further move towards the European 
integration and our openness to promote 
collaboration with other Danube countries and 
contracting parties on the ICPDR platform.

ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ  
ЕКСПЕРТНИХ ГРУП МКЗД В УКРАЇНІ

Дванадцяте засідання експертної  
групи по підземним водам  
17-18 березня 2011 р., Київ

17-18 березня 2011 р. у Києві в рамках голо-
вування України у Міжнародній комісії із захис-
ту річки Дунай відбулося дванадцяте засідання 
Експертної групи МКЗД по підземним водам. 
Цей захід був першим у списку запланованих 
під час Головування України в МКЗД.

Відкриваючи засідання, Президент МКЗД 
у 2011 році, Посол з особливих доручень МЗС 
України Микола Меленевський окреслив осно-
вні пріоритети головування України в Комісії та 
ознайомив із запланованими заходами на рік 
українського головування. 

Він поінформував про роль МЗС у забезпе-
ченні ефективної реалізації головування Украї-
ни в МКЗД. Участь нашої держави у діяльності 
міжнародних природоохоронних конвенцій, зо-
крема Конвенції про захист ріки Дунай, у сво-
їй кінцевій меті спрямована на впровадження 
в Україні Рамкової водної директиви ЄС. Цей 
документ є обов’язковим для усіх країн-членів 
ЄС, а Україна добровільно заявила про своє 
бажання поступово запровадити принципи Ди-
рективи та реформувати систему управління 
водним господарством країни, ґрунтуючись на 
них, як крок на шляху європейської інтеграції. 
Із підписанням очікуваної Угоди про Асоціацію 
між Україною та ЄС, почнеться відлік часу, коли 
цей документ набуде чинності й для України. 

12-е засідання експертної групи МКЗД по 
підземним водам в Україні засвідчило праг-
нення української сторони до послідовного 
просування курсом євроінтеграції та проде-
монструвало нашу налаштованість на активну 
співпрацю з країнами-членами Комісії.

Photo: ©  Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
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Tisza Expert Group Meeting 

12-13 April 2011, Uzhgorod

In mid April 2011 Uzhgorod, the capital city of 
the Zakarpatska Oblast, received two events at 
once: the Tisza Expert Group Meeting and the final 
seminar of the GEF/UNDP Tisza River project. Both 
events were hosted by the Zakarpatski Regional 
Water Management and Melioration Department. 
The focus of both meetings was on the discussion 
of practical steps towards the implementation of the 
Integrated Tisza River Basin Management Plan.

The endorsement of this plan by the Uzhgorod 
Ministerial Meeting and the approval of the pro-
gramme of measures to implement the ITRBMP by 
the Tisza Expert Group Meeting have opened bet-
ter funding opportunities, in particular EU funding, 
for implementing joint projects to achieve the sus-
tainable development of the transboundary Tizsa 
region.

Засідання експертної групи  
по річці Тиса  

12-13 квітня 2011 р., Ужгород

12-13 квітня 2011 р. в Ужгороді на запро-
шення Закарпатського обласного управління 
по меліорації та водному господарству було 
проведено засідання Експертної групи МКЗД 
по річці Тиса та заключний семінар Проекту 
Глобального екологічного фонду та ПРООН  
по річці Тиса. Ці заходи мати на меті  
обговорити практичні кроки щодо реалізації 
Плану інтегрованого управління басейном річки 
Тиса.

Ухвалення цього плану і програма дій з його 
реалізації, затверджена під час засідання Екс-
пертної групи МКЗД по річці Тиса, відкривають 
широкі можливості для залучення фінансової 
допомоги міжнародних інституцій, зокрема від-
повідних фондів ЄС, до реалізації проектів в 
сфері сталого розвитку регіону.

Photo: ©  Blue Rivers Environmental Consulting
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Засідання експертної групи  
з басейнового управління  
18-19 квітня 2011 р., Одеса

У рамках головування України у МКЗД секре-
таріатом МКЗД та Центром регіональних дослі-
джень за підтримки Одеської обласної ради 18-
19 квітня в Одесі було організованно 33 засідання 
Експертної групи МКЗД з басейнового управління. 

Головними темами обговорення стали по-
дальше впровадження Спільної Програми за-
ходів Плану управління басейном річки Дунай; 
адаптація басейну річки Дунай до кліматичних 
змін; розвиток гідроенергетики у басейні Дунаю, 
взаємозв’язок між Водною рамковою директивою 
ЄС та Європейською директивою щодо повеней 
відносно їх впровадження в басейні річки Дунай

У зустрічі взяли участь близько 30 учас-
ників з країн-учасниць Конвенції про захист 
ріки Дунай: Австрії, Боснії та Герцеговини, 
Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Німеч-
чини, Угорщини, Молдови, Чорногорії, Ру-
мунії, Словаччини, Словенії, Сербії, України  
та Европейського Союзу.

33rd Meeting of the River Basin 
Management Expert Group  
18-19 April 2011, Odessa

The 33rd meeting of the ICPDR’s River Basin 
Management Group, held in Odessa in April 2011, 
was jointly arranged by the ICPDR Permanent 
Secretariat and the Centre for Regional Studies, and 
hosted by Odessa Regional Council.

The RBM EG members discussed further steps 
towards the implementation of the Joint Programme 
of Measures to the Danube River Basin Management 
Plan; climate change adaptation strategy for the 
Danube River Basin; issues related to hydropower in 
the Danube River Basin; links between the EU Water 
Framework Directive and the EU Flood Directive in 
terms of their introduction in the Danube River Basin.

The meeting gathered about 30 representatives 
from the contracting parties to the Danube 
River Protection Convention: Austria, Bosnia & 
Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, 
Germany, Hungary, Moldova, Montenegro, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Ukraine and 
the European Union.

Photo: © Centre for Regional Studies
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10th Meeting of the ICPDR’s  
Public Participation Expert Group 

27-28 October 2011, Kyiv

On 27-28 October 2011 the 10th Meeting of 
Public Participation Group of ICPDR was held at 
the Aarhus Centre of the Ministry of Ecology and 
Natural Resources of Ukraine. Ukraine hosted such 
a meeting for the first time since the expert group 
has been established. The issues discussed at the 
meeting were: the review of the activities aimed at 
increasing public participation in the entire Danube 
basin between October 2010 and October 2011; 
exchange of best national practices, including the 
celebration of the Danube Day; and the fulfilment 
of the requirements of the EU Water Framework 
Directive. This meeting has become a further 
step towards promoting public involvement in the 
environmental protection and wise use of natural 
resources in the Danube basin.

Десята зустріч експертної групи МКЗД  
з питань співпраці з громадськістю  

27-28 жовтня 2011 р., Київ

27-28 жовтня 2011 р. відбулось 10-е засі-
дання експертної групи МКЗД з питань співпраці 
з громадськістю. Вперше за всю історію діяльнос-
ті цієї експертної групи вона зібралась в Україні. 
Місцем проведення цієї події став Орхуський ін-
формаційно-тренінговий центр при Міністерстві 
екології та природних ресурсів.

Питання, яким учасники засідання присвя-
тили свою увагу, були такі: аналіз діяльності, спря-
мованої на посилення залучення громадськості 
до управління Дунайським річковим басейном в 
період з жовтня 2010 р. по жовтень 2011 р.; обго-
ворення кращого досвіду в організації святкуван-
ня Дня Дунаю; питання, що стосуються виконання 
вимог Європейської водної рамкової директиви.

Значущість цієї зустрічі обумовлена тим, що 
рішення, ухвалені під час її проведення, мають 
безпосередній вплив на покращення співпраці 
МКЗД з громадськістю в процесі охорони довкілля 
і раціонального використання природних ресурсів 
в басейні Дунаю.

Photo: © ICPDR

Photo: © ICPDR
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14th Ordinary Meeting of the ICPDR 
13-14 December 2011, Vienna

The 14-th Ordinary Meeting of the International 
Commission for the Protection of the Danube River 
was held in Vienna on 13-14 December 2011. This 
meeting was chaired by Mr. Mykola Melenevskyi, 
the ICPDR President 2011, Ambassador-at-Large of 
the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. «Healthy 
rivers are the basis for any development – without 
clean water, there is no agriculture, no health, no 
sustainable economy», said Mr. Melenevskyi. «For 20 
years, the countries of the Danube have been working 
with great dedication towards improving the Danube 
and its tributaries. The Ukrainian Presidency has 

been focusing on ensuring 
further implementation of 
the Danube River Basin 
Management Plan, the 
development of a River 
Basin Management Plan 
for the Danube Delta Sub-
basin, and the adoption and 
further implementation of the 
Integrated Tisza River Basin 
Management Plan. Ukraine 
has paid special attention 
to strengthening an overall 
international Danube Delta 
cooperation under the 
auspices of the ICPDR to 
achieve a good ecological 
status of the Danube Delta».

The development of a climate change adap- 
tation strategy for the Danube River Basin under the 
auspices of the ICPDR was one of the key issues 
discussed at the 14th Ordinary Meeting. Stopping 
climate change completely is considered to be prac-
tically impossible. But The ICPDR will discuss such 
an adaptation strategy for the Danube River Basin, 
which is characterised by a high number of coun-
tries that have a share in it: no less than 19 countries 
contribute to Europe’s second biggest river. Provide 
a platform for them to join their efforts in protecting 
the Danube and its associated resources – this is the 
task of the ICPDR. It coordinates the implementa-
tion of the Danube River Protection Convention and  
important EU Directives.

ICPDR Ordinary Meetings is an important form of 
the coordination of 
joint activities of the 
contracting parties 
to the Danube River 
Protection Conven-
tion. They are held 
annually, usually at 
year-end, to discuss 
results of the year 
ending and to ap-
prove a plan for next 
year.

14 чергове засідання МКЗД 
13-14 грудня 2011 р., Відень

Чотирнадцяте чергове щорічне засідання 
МКЗД відбулось у Відні 13-14 грудня 2011 року 
під головуванням Президента МКЗД, посла з осо-
бливих доручень МЗС України пана Миколи Ме-
леневського. Під час своєї промови він зазначив: 
«Здорові, чисті річки є основою будь якого роз-
витку. Вже 20 років дунайські країни з відданістю 
працюють задля покращення стану Дунаю та його 
приток. Під час українського головування робо-
та була спрямована на забезпечення виконання 
Плану управління басейном річки Дунай, підго-
товку Плану управління для суб-басейну Дельти 
Дунаю, а також ухвален-
ня Плану інтегрованого 
управління басейном річки 
Тиса. Предметом особли-
вої уваги стало зміцнення 
всебічного міжнародного 
співробітництва в дельті 
Дунаю, яке здійснюється 
під егідою МКЗД».

Серед ключових пи-
тань співробітництва між 
країнами басейну Дунаю 
в рамках МКЗД, які були 
в центрі уваги учасників 
14-го чергового засідання, 
була розробка стратегії 
адаптації до зміни кліма-
ту в басейні Дунаю. Ви-
знаючи неможливість повністю зупинити процес 
зміни клімату, МКЗД наголошує на необхідності 
співробітництва між країнами басейну в напрям-
ку обговорення і розробки такої стратегії, врахо-
вуючи, що щонайменше 19 країн впливають на 
якість довкілля другої найбільшої річки Європи. 
Тож завдання МКЗД – слугувати платформою для 
об’єднання їхніх зусиль задля захисту Дунаю і 
пов’язаних з ним ресурсів шляхом реалізації Кон-
венції про захист ріки Дунай і відповідних дирек-
тив Європейського Союзу.

Чергові засідання є однією з форм організа-
ції роботи МКЗД. Вони проводяться раз на рік за 
участю делегацій сторін Конвенції щодо захисту 
річки Дунай, а також інших зацікавлених сторін, 
які мають активну співпрацю із МКЗД в сфері охо-
рони довкілля та 
сталого управління 
природними ресур-
сами в дунайсько-
му басейні. Під час 
чергового засідан-
ня підбиваються 
підсумки періоду, 
що минає, і ухва-
лююся важливі рі-
шення, які визна-
чають подальшу 
діяльність МКЗД.

Mykola Melenevskyi speaking at the reception on the occasion of the 14th ICPDR Ordi-
nary Meeting hosted by the Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environ-
ment and Water Management. Vienna, 13 December 2011.
Микола Меленевський виступає із промовою в австрійському Федеральному Мі-
ністерстві сільського, лісного і водного господарства та довкілля під час прийому 
з нагоди 14-го чергового засідання МКЗД. Відень, 13 грудня 2011 р.

Photo: © Centre for Regional Studies

Photo: © ICPDR
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The ceremony of the ICPDR Presidency 
handover from Ukraine to Austria was held on 
18 January 2012 and hosted by the Embassy of 
Ukraine in Vienna. The traditional bottle of Danube 
water was passed by the ICPDR President 2011  
Mr. Mykola Melenevskyi to the incoming ICPDR 
President Mr. Wolfgang Stalzer of the Austrian  
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environ-
ment and Water Management.

Speaking on behalf of Austria at the ceremony, 
Mr. Niki Berlakovich, Austrian Federal Minister of 
the Environment, said: «Today we are taking over 
the presidency of the ICPDR from Ukraine, and we 
will pursue the protection of the Danube with the 
highest priority». As important issues for the ICPDR 
in 2012, he mentioned response to the effects of 
climate change, the implementation of the EU Wa-
ter Framework Directive, and successful efforts to 
realise the EU Strategy for the Danube Region.

Mr. Wolfgang Stalzer, who has already served 
as president in 1998 just after the ICPDR estab-
lishment, and now is occupying this position again, 
for 2012 emphasised the importance of integrated 
environmental planning to achieve a balance be-
tween nature protection objectives and the needs 
of human society. As important tools for achieving 
this, he mentioned the EU Danube Strategy, and 
the Danube River Basin Management Plan devel-
oped by the Danube River basin countries in the 
framework of the ICPDR.

Урочиста церемонія завершення прези-
дентських повноважень України в Міжнарод-
ній комісії із захисту річки Дунай та передачі їх 
Австрії відбулась 18 січня 2012 року в Посольстві 
України у Відні. Президент МКЗД у 2001 році пан 
Микола Меленевський передав традиційну пляшку 
з дунайською водою наступному президенту МКЗД 
пану Вольфгангу Штальцеру, представнику ав-
стрійського Федерального Міністерства сільського, 
лісного і водного господарства та довкілля.

Під час церемонії австрійський 
Міністр довкілля Нікі Берлакович за-
значив, що приймаючи від України 
головування в МКЗД, Австрія роз-
глядає захист Дунаю як найвищий 
пріоритет. Серед ключових питань, 
яким МКЗД приділятиме подальшу 
увагу у 2012 році, він назвав пошук 
відповідей на виклики, пов’язані із 
глобальною зміною клімату; реаліза-
цію Водної рамкової директиви ЄС, а 
також успішне просування на шляху 
реалізації Стратегії ЄС для Дунай-
ського регіону.

Вольфганг Штальцер, який був 
першим президентом МКЗД у 1998 
р. і обіймає цю посаду вдруге, в 
якості центральної теми 2012 року 
позначив важливість комплексно-
го планування в сфері довкілля за-
для досягнення рівноваги між охороною навко-
лишнього середовища та задоволенням потреб 
суспільства. Серед основних інструментів до-
сягнення цього він відзначив Стратегію ЄС для 
Дунайського регіону і План управління басейном 
річки Дунай, розроблений дунайськими країнами 
під егідою МКЗД.

Mykola Melenevskyi and Wolfgang Stalzer at the ceremony of the ICPDR Presidency handover 
from Ukraine to Austria. Embassy of Ukraine in Vienna, 18 January 2012.

Микола Меленевський та Вольфганг Штальцер під час урочистої церемонії передання 
президентських повноважень в Міжнародній комісії із захисту річки Дунай від України до 
Австрії в посольстві України у Відні. 18 січня 2012 р.

From left to right: Mitja Bricelj, ICPDR President 2010 (Slovenia); Jorge Rodriguez-Romero, 
European Commission’s Water Framework Directive Team Coordinator; Wolfgang Stalzer, 
ICPDR President 2012 (Austria), and Mykola Melenevskyi, ICPDR President 2011 (Ukraine).

Мітя Брічелі, Президент МКЗД у 2010 р. (Словенія); Хорхе Родрігес-Ромеро, коорди-
натор групи з Водної рамкової директиви ЄС, Європейська Комісія; Вольфганг Шталь-
цер, Президент МКЗД у 2012 р. (Австрія), та Микола Меленевський, Президент МКЗД 
у 2011 р. (Україна) (зліва направо)

Photo: © ICPDR
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Public access to information  
about  the Ukrainian presidency  

of the ICPDR
To ensure public access to information 

about the Ukrainian presidency of the ICPDR a  
bilingual web site has been launched with the 
support from the International Renaissance  
Foundation through the project «Enhancing 
Ukraine’s involvement in the ICPDR activities».  
The web site is supported by the Centre for 
Regional Studies together with the Ministry of  
Foreign Affairs of Ukraine.

It has been decided that after the end of the 
Ukrainian presidency of the ICPDR this web site will 
be used as a web site of the Ukrainian delegation 
to the ICPDR.

To visit the web site use the link 
http://en.icpdr2011.org.ua/

Щоб завітати на веб-сайт, скористайтеся 
цими посиланнями: 

http://ua.icpdr2011.org.ua/

Доступ громадськості 
до інформації про головування  

України в МКЗД
Відкритість інформації про головування 

України в МКЗД є важливою складовою співпра-
ці з громадськістю під час здійснення цієї місії. З 
метою інформування представників ЗМІ та ши-
рокого 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 ан-
глійською. Після завершення головування Укра-
їни в МКЗД було вирішено перетворити цей веб-
сайт на Інтернет-сторінку української делегації в 
МКЗД.

Веб-сайт створений за підтримки Міжна-
родного фонду «Відродження» в рамках про-
екту «Активізація участі України у діяльнос-
ті Міжнародної комісії з  захисту ріки Дунай».  
Веб-сайт підтримується Центром регіональних 
досліджень спільно із Міністерством закордон-
них справ України.
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ПРЕДСТАВНИКИ УКРАЇНИ В МКЗД

UKRAINIAN REPRESENTATIVES TO THE ICPDR

Photo: ©  Blue Rivers Environmental Consulting
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AMBASSADOR MYKOLA MELENEVSKYI – 
THE ICPDR PRESIDENT IN 2011

head of the Ukrainian Delegation to  
the ICPDR

Ambassador Mykola 
Melenevskyi graduated from 
the Department of International 
Law and International Relations 
of the Shevchenko Kyiv State 
University. He joined the Ministry 
of Foreign Affairs in 1981. 
After post graduate studies 
at institutions of the Academy 
of Sciences Ambassador 
Melenevskyi worked at the Kyiv 
City Trade Union Council. In 1992 
he returned to the Ministry of 
Foreign Affairs and was assigned 
on the mission at the Embassy 
of Ukraine in Greece. Later he 
took position of the head of the 
Human Rights Division, Deputy 
Director of the Ministry’s United 
Nations Department.

In 2000-2003 Ambassador Melenevskyi was 
assigned to the position of the Deputy Head of 
the OSCE Centre in Bishkek (Kyrgyzstan) and 
in 2006-2010 - Deputy Secretary General of the 
Central European Initiative. In 2010 he became 
Ambassador at Large of the MFA of Ukraine and 
was appointed to the position of the Head of the 
Ukrainian delegation to ICPDR by the Government 
decision. 

From January 2011 till January 2012 Mr. 
Mykola Melenevskyi is the President of the 
International Commission for the Protection of the 
Danube River.

ПОСОЛ МИКОЛА МЕЛЕНЕВСЬКИЙ –  
ПРЕЗИДЕНТ МКЗД У 2011 р., 
голова української делегації  

в МКЗД

Микола Меленевський – 
Посол з особливих доручень 
Міністерства закордонних 
справ України.

Здобув освіту за фахом 
міжнародних відносин на фа-
культеті Міжнародного права 
та міжнародних відносин Ки-
ївського державного універси-
тету імені Т.Г.Шевченка. Почав 
працювати в МЗС у 1981 р. 
Після закінчення аспірантури в 
системі Національної академії 
наук України працював у Київ-
ському міському комітеті проф-
спілок. У 1992 р. повернувся до 
МЗС. Працював у Посольстві 
України в Греції, у Центрально-
му апараті на посадах началь-
ника відділу з прав людини, за-
ступника Директора підрозділу 
ООН Департаменту ООН та інших міжнародних 
організацій.

У 2000-2003 рр. – заступник Глави Місії 
ОБСЄ у Бішкеку (Киргизстан). У 2006-2010 рр. 
був заступником Генерального секретаря Ви-
конавчого секретаріату Центральноєвропей-
ської ініціативи. У 2010 р. обійняв посаду посла 
з особливих доручень МЗС України, рішенням 
Уряду призначений Главою делегації України 
при МКЗД.

З січня 2011 р. по січень 2012 р. – Прези-
дент Міжнародної комісії із захисту річки Дунай.
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Антоніна Карнаухова –  
перший секретар Департаменту  

зовнішньоекономічного співробітництва 
Міністерства закордонних справ України

У 2000 р. закінчила Харків-
ський національний університет 
ім. В.Н.Каразіна за спеціальніс-
тю “Історик, викладач історії 
та суспільно-політичних наук”, 
у 2002 р. – закінчила Інститут 
міжнародних відносин Київсько-
го національного університету 
ім. Т.Г.Шевченка та отримала 
диплом магістра міжнародних 
відносин. У 2009 р. отримала 
науковий ступінь кандидата по-
літичних наук за спеціальністю 
«Політичні проблеми міжнарод-
них систем та глобальний роз-
виток». 

У системі МЗС працює з 
2003 року.

Упродовж 2006-2010 рр. 
працювала на посаді друго-
го секретаря Постійного пред-
ставництва України при між-
народних організаціях у Відні, де відповідала за 
координацію співробітництва України з спеціалі-
зованими установами системи ООН та міжнарод-
ними екологічними організаціями, розташовани-
ми в Австрії.

У системі МЗС України відповідає за коор-
динацію міжнародного природоохоронного спів-
робітництва, забезпечення участі України у ді-
яльності світових та регіональних екологічних 
інституцій, здійснює супровід питань щодо вико-
нання Україною міжнародних зобов’язань в рам-
ках екологічних конвенцій. 

З січня 2011 року по січень 2012 року викону-
вала функції помічника Президента Міжнародної 
комісії із захисту річки Дунай.

Antonina Karnaukhova, Ph.D., First 
Secretary of the Department for External 
Economic Cooperation of the Ministry of 

Foreign Affairs of Ukraine

Antonina Karnaukhova 
graduated from the Vasily 
Karazin National University of 
Kharkiv in 2000 and the Institute 
of International Relations of the 
Taras Shevchenko National 
University of Kyiv with the 
diploma of Master of Inrenational 
Relations. In 2009 she 
defended the Ph.D. dissertation 
in the field of political aspects 
of international systems and 
global development.

Antonina started her career 
at the Ministry of Foreign Affairs 
in 2003.

Over 2006-2010 she 
was working as the Second 
Secretary of the Permanent 
Mission of Ukraine to the 
International Organisations in 
Vienna being responsible for 

the coordination of Ukraine’s cooperation with 
the UN agencies and international environmental 
organisations located in Austria.

Now Antonina works at the Ministry’s office 
in Kyiv and is responsible for the coordination of 
cooperation in the field of environmental protection 
and the fulfilment of Ukraine’s commitments 
towards environmental conventions.

From January 2011 till January 2012 Antonina 
served as the assistant to the President of the 
International Commission for the Protraction of 
the Danube River.
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ІРИНА БАЙСАРОВИЧ
Кандидат геолого-мінералогічних наук

IRYNA BAYSAROVYCH
Ph.D. in Geology and Mineralogy 

Національний представник в експертній 
групі МКЗД з підземних вод

National representative to the ICPDR’s 
Groundwater Task Group

Органі-
зація і 
посада 

Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, 
доцент кафедри геології нафти 
і газу геологічного факультету 

Organi-
sation & 
position

Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Associate 
Professor of Petroleum 
Geology at Geology Faculty

Місто      Київ  Location Kyiv

E-mail:  iryna.baysarovych@gmail.com

ВІКТОР ДУРКОТ VIKTOR DURKOT
Національний представник в експертній 
групі МКЗД з управління інформацією та 

геоінформаційних систем

National representative to the ICPDR’s 
Information Management and Geographi-

cal Information System Expert Group 

Органі-
зація і 
посада 

Басейнове управління водних 
ресурсів річки Тиса. Начальник 
відділу експлуатації автомати-
зованої інформаційно-вимірю-
вальної системи «Тиса»  
(АІВС «Тиса»)

Organi-
sation & 
position

Tisza River Basin Water  
Resources Directorate. Head 
of Automated Informational 
Measuring System «Tisza» 
maintenance department

Місто      Ужгород  Location Uzhgorod

E-mail:  durkot@vodhosp.uzhgorod.ua

ОЛЕГ ДЬЯКОВ 
Кандидат географічних наук

OLEG DYAKOV
Ph.D. in Geography 

Національний представник в експертних 
групах МКЗД з управління річковими 
басейнами та захисту від паводків

National representative to the ICPDR’s 
River Basin Management and Flood 

Protection Expert Groups

Органі-
зація і 
посада 

Центр регіональних  
досліджень. Старший  
науковий співробітник та  
менеджер проектів 

Organi-
sation & 
position

Centre for Regional Studies

Senior Researcher & Project 
Manager

Місто      Одеса  Location Odessa

E-mail:  dyakov_oleg@ukr.net

ОЛЕКСІЙ ЯРОШЕВИЧ 
Кандидат географічних наук

ALEXEI IAROCHEVITCH
Ph.D. in Geography 

Національний представник в експертних 
групах МКЗД з управління річковими 
басейнами, гідроморфології та групі  

по річці Тиса 

National representative to the ICPDR’s  
River Basin Management Expert Group,  

Tisza Group and Hydromorphology  
Task Group

Органі-
зація і 
посада 

Блю Ріверс екологічний  
консалтинг

Organi-
sation & 
position

Blue Rivers Environmental 
Consulting

Місто      Одеса  Location Kyiv

E-mail:  pripyat@i.kiev.ua; bluerivers@ukrpost.ua
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ВАЛЕРІЙ КАСЬЯНЧУК VALERII KASIANCHUK
Національний представник в експертних 

групах МКЗД із захисту від паводків  
та по річці Тиса 

National representative to the ICPDR’s 
Flood Protection  

Expert Group and Tisza Group

Органі-
зація і 
посада 

Незалежний експерт
Organi-
sation & 
position

Independent expert

 Місто     Київ  Location Kyiv

E-mail:  kassianchuk@ukr.net

МИХАЙЛО КОРНІЛОВ MYKHAYLO KORNILOV

Національний представник в робочій 
групі МКЗД з гідроморфології

National representative to the ICPDR’s 
Hydromorphology Task Group

Органі-
зація і 
посада 

Дунайська гідрометеороло-
гічна обсерваторія, заступник 
директора

Organi-
sation & 
position

Danube Hydrometeorological 
Observatory

Deputy Director

 Місто      Ізмаїл  Location Izmail

E-mail:  kornilov@dhmo.org.ua

ОКСАНА  МАНТУРОВА
Кандидат біологічних наук 

OKSANA MANTUROVA 
Ph.D. in Biology

Національний представник в експертній 
групі МКЗД з моніторингу та оцінки

National representative to the ICPDR’s 
Hydromorphology Task Group

Органі-
зація і 
посада 

Інститут гідробіології НАН 
України. Старший науковий 
співробітник

Organi-
sation & 
position

Institute of Hydrobiology  
of the National Academy  
of Sciences of Ukraine
Senior researcher

 Місто     Київ  Location Kyiv

E-mail:  omanturova@ukr.net

ОЛЕНА МАРУШЕВСЬКА
Магістр соціологічних наук 

OLENA MARUSHEVSKA 
M.Sc. in Sociology

Національний представник в робочій 
групі МКЗД з участі громадськості

National representative to the ICPDR’s 
Public Participation Group

Органі-
зація і 
посада 

Закарпатське областне відді-
лення Всеукраїнської екологіч-
ної ліги

Organi-
sation & 
position

Zakarpattya Oblast Branch of 
the All-Ukrainian Ecological 
League

 Місто      Київ  Location Kyiv

E-mail:  pripyat@i.kiev.ua;  bluerivers@ukrpost.ua
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ЮРІЙ НАБИВАНЕЦЬ
Кандидат географічних наук

YURII NABYVANETS
Ph.D. in Geography 

Національний представник в експертних 
групах МКЗД з попередження та контр-
олю забруднення (голова) та з моніто-
рингу та оцінки

National representative to the ICPDR’s 
Accident Prevention and Control Expert 
Group (Chairperson) and Monitoring and 
Assessment Expert Group

Органі-
зація і 
посада 

Український науково-дослідний 
гідрометеорологічний інститут 
Міністерства надзвичайних си-
туацій України та Національної 
академії наук України.  
Заступник директора  
з наукових питань.

Organi-
sation & 
position

Ukrainian Hydrometeorologi-
cal Institute of the Ministry of 
Emergencies of Ukraine and 
National Academy of Sciences 
of Ukraine. 
Deputy Director for Science

Місто Київ Location Kyiv

E-mail: krava@uhmi.org.ua

НАТАЛІЯ ОСАДЧА 
Доктор географічних наук

NATALIIA OSADCHA 
Doctor of Sciences in Geography

Національний представник в експерт-
ній групі МКЗД з оцінки забруднення  

і розробки заходів

National representative to the ICPDR’s  
Pressures and Measures Expert Group

Органі-
зація і 
посада 

Український науково-дослід-
ний гідрометеорологічний 
інститут, завідувач лаборато-
рією

Organi-
sation & 
position

Ukrainian Research 
Hydrometeorological Institute

Head of Laboratory

Місто Київ Location Kyiv

E-mail: nosad@uhmi.org.ua

СВІТЛАНА ПУЗИРЕВСЬКА  SVITLANA PUZYRIEVSKA
Національний представник в робочій 

групі МКЗД  з системи раннього  
попередження аварійних ситуацій

National representative to the ICPDR’s 
Accident Emergency Warning System 

Task Group

Органі-
зація і 
посада 

Дунайське басейнове управ-
ління водних ресурсів Держав-
ного агентства водних ресурсів 
України. Провідний гідролог 

Organi-
sation & 
position

Danube River Basin 
Management Department

Senior Hydrologist

Місто          Ізмаїл Location Izmail

E-mail: dbuvr@ukrpost.ua;  psb1972@inbox.ru

СВІТЛАНА РЕБРИК  SVITLANA REBRYK
Національний представник в експертних 

групах МКЗД із захисту від паводків  
та по річці Тиса 

National representative to the ICPDR’s 
Flood Protection Expert Group  

and Tisza Group

Органі-
зація і 
посада 

Басейнове управління водних 
ресурсів річки Тиса 

Organi-
sation & 
position

Danube River Basin 
Management Department

Senior Hydrologist

Місто           Ужгород Location       Uzhgorod

E-mail:  rebryks@vodhosp.uzhgorod.ua
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РОМАН СІЗО  ROMAN SIZO

Національний представник в експертній 
групі МКЗД з управління інформацією та 

геоінформаційних систем

National representative to the ICPDR’s 
Information Management and 

Geographical Information  
System Expert Group

Органі-
зація і 
посада 

Центр регіональних дослі-
джень. Спеціаліст з ГІС  

Organi-
sation & 
position

Centre for Regional Studies
GIS specialist

Місто      Одеса Location Odessa

E-mail: sizo.roman@gmail.com

МАРІЯ CКОБЛЕЙ   MARIYA SKOBLEY 

Національний представник в експертній 
групі МКЗД з моніторингу та оцінки

National representative to the ICPDR’s 
Monitoring and Assessment Expert Group

Органі-
зація і 
посада 

Державна екологічна інспекція 
в Закарпатській області 

Organi-
sation & 
position

State Ecological Inspectorate 
in the Zakarpatska Oblast

Місто      Ужгород Location Uzhgorod

E-mail: mskobley@ukr.net

ОСТАП ЦАПУЛИЧ OSTAP TSAPULYCH 
Національний представник в експертній 

групі МКЗД з попередження аварій  
та контролю

National representative to the ICPDR’s 
Accident Prevention and  

Control Expert Group

Органі-
зація і 
посада 

Державне управління охорони 
навколишнього природного 
середовища в Закарпатській 
області

Organi-
sation & 
position

State Administration  
of Environmental Protection  
in the Zakarpatska Oblast

Місто      Ужгород Location Uzhgorod

E-mail: ostwik@meta.ua

ГАННА ЦВЄТКОВА HANNA TSVIETKOVA

Національний представник в робочій 
групі МКЗД з участі громадськості

National representative to the ICPDR’s 
Public Participation Group

Органі-
зація і 
посада 

ВЕГО «МАМА-86» координатор 
програми «Вода та санітарія» 

Organi-
sation & 
position

UNENGO «MAMA-86» 
Coordinator of the «Water and 
Sanitation» programme

Місто       Київ Location Kyiv

E-mail: atsvet@mama-86.org.ua
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Шановний читачу,

Маємо приємність пред-
ставити Вам звіт «2011 рік: 
Головування України в Між-
народній комісії із захисту 
річки Дунай», мета якого – 
дати чітке уявлення про ді-
яльність, яка здійснювалась в 
рамках українського голову-
вання в цій міжнародній орга-
нізації, та про те, чого вдало-
ся досягнути.

Підготовка і опублікуван-
ня цього звіту були спільно 
ініційовані Міністерством за-
кордонних справ України та 
Центром регіональних дослі-
джень, м. Одеса. Такий досвід всебічного 
висвітлення ключових подій та заходів, які 
здійснювалися під час головування в МКЗД 
країни, яка є стороною Конвенції щодо за-
хисту річки Дунай, став першим з моменту 
створення цієї міжнародної організації. Це 
стало можливим завдяки підтримці з боку 
Європейської програми Міжнародного фон-
ду «Відродження», яка була надана в рам-
ках проекту «Активізація участі України у 
діяльності Міжнародної комісії з захисту 
ріки Дунай».

Поєднання можливостей і зусиль цен-
тральних органів влади, які відповідають 
за координацію роботи України в МКЗД – 
Міністерства закордонних справ України, 
Міністерства екології та природних ресур-
сів України, Державного агентства водних 
ресурсів, – а також проектів «Активізація 
участі України у діяльності Міжнародної 
комісії з захисту ріки Дунай», «Підтримка 
участі України в реалізації Конвенції щодо 
захисту річки Дунай та Рамсарської Конвен-
ції» і проекту «Спільний екологічний моні-
торинг, оцінка та обмін інформацією задля 
інтегрованого управління регіоном дельти 
Дунаю», який виконується МКЗД в рамках 
Ініціативи з довкілля та безпеки (ENVSEC), 
сприяло максимальній ефективності укра-
їнського головування в Міжнародній комісії 
із захисту річки Дунай у 2001 р. Подібний 
досвід об’єднання зусиль владних струк-
тур, експертного співтовариства і неуря-

Dear friend,

You are holding the 
report «2011: The Ukrainian 
Presidency of the ICPDR». This 
publication is to give you a 
clear insight into the activities 
conducted in the framework of 
the Ukrainian presidency and 
the achievements gained.

This report was a joint 
initiative of the Ministry of 
Foreign Affairs of Ukraine and 
the Centre for Regional Studies 
in Odessa, and became the 
first experience in highlighting 

key points of a country’s presidency of the 
ICPDR. It has become possible due to the 
support from the European Programme of 
the International Renaissance Foundation 
through the project «Enhancing Ukraine’s 
involvement in the ICPDR activities».

The synergy of various opportunities, 
including efforts of the Ministry of Foreign 
Affairs of Ukraine, the Ukrainian Ministry 
of Ecology and Natural Resources and the 
Water Resources State Agency, the project 
«Enhancing Ukraine’s involvement in the 
ICPDR activities», the EU funded project 
«Support to Ukraine’s involvement in 
implementation of the Danube and Ramsar 
Conventions» and the ICPDR/ENVSEC 
project «Joint environmental monitoring, 
assessment and exchange of information for 
integrated management of the Danube Delta 
Region», made the Ukrainian presidency 
of the ICPDR in 2011 as much affective as 
it was possible. This experience in joining 
efforts of the central authorities responsible 
for the Ukrainian presidency, the Ukrainian 
expert community and non-governmental 
sector to ensure that the country is fulfilling 
its commitments in the most successful way, 
may be useful for other Danube Protection 
Convention countries, especially ones facing 
serious financial restrictions.
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дового сектору в забезпеченні виконання 
країною своїх зобов’язань у найефективні-
ший спосіб може бути корисним й для ін-
ших країн, які є сторонами Конвенції щодо 
захисту річки Дунай. Найбільш корисним 
цей досвід може бути для тих дунайських 
країн, які зараз відчувають помітний брак 
фінансів.

Від імені колективу проекту «Активіза-
ція участі України у діяльності Міжнародної 
комісії з захисту ріки Дунай» і людей, які 
підготували цей звіт, я хотів би щиро по-
дякувати всім, хто долучився до роботи над 
ним. Також висловлюємо вдячність Міжна-
родному фонду «Відродження» і особис-
то співробітникам його Європейської про-
грами, без чиєї підтримки було б набагато 
складніше реалізувати цю ідею – підготу-
вати і видати цей звіт.

З повагою,

Ігор Студенніков,

Виконавчий директор Центру регіональних 
досліджень, керівник проекту «Активізація 
участі України у діяльності Міжнародної 
комісії з захисту ріки Дунай»

Травень 2012 р.

On behalf of the project team and the 
editorial board I would like to thank each 
who contributed to the preparation of this 
publication. We would also like to express our 
gratitude to the International Renaissance 
Foundation and the management team of its 
European Programme without whose support 
the development and publication of this report 
would have been extremely difficult.

Yours sincerely,

Igor Studennikov

Executive Director of the Centre for Regional 
Studies,

«Enhancing Ukraine’s involvement in the 
ICPDR activities» Project Director

May 2012

Photo: © Oleg Dyakov
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П О Д Я К И
Органи державної влади і місцевого самоуправ-
ління, донори і неурядові організації, які докла-
ли зусиль для забезпечення ефективного голо-
вування України в Міжнародній комісії із захисту 
річки Дунай у 2011 році:

A C K N O W L E D G E M E N T S 
The efforts and contribution of the following  
authorities, grant-makers and non-governmental 
actors to ensure the efficiency of the Ukrainian 
presidency of the ICPDR in 2011 are gratefully  
acknowledged:

Міністерство закордонних справ 
України Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

Постійне представництво України 
при міжнародних організаціях у Відні

Permanent Mission of Ukraine to the  
International Organizations in Vienna

Посольство України в Республіці 
Австрія

Embassy of Ukraine in the Austrian 
Republic

Представництво МЗС України в 
Одесі

Ukrainian Ministry of Foreign Affairs 
Representative Office in Odessa

Міністерство екології  
та природних ресурсів України

Ministry of Environment and Natural 
Resources of Ukraine

Державне агентство  
водних ресурсів Water Resources State Agency

Постійний секретаріат МКЗД,  
Відень

ICPDR Permanent Secretariat, 
Vienna

Басейнове управління водних 
ресурсів річки Тиса, м. Ужгород

Tisza River Basin Water Resources 
Directorate

Дунайське басейнове управління 
водних ресурсів

Danube River Basin Management 
Department

Закарпатська обласна державна 
адміністрація, м. Ужгород

Zakarpatska Regional State  
Administration, Uzhgorod

Одеська обласна рада Odessa Regional Council
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Ізмаїльська міська рада Izmail City Council

Рахівська районна адміністрація,  
м. Рахів

Rakhiv District State Administration, 
Rakhiv

Закарпатське обласне відділення 
Всеукраїнської екологічної ліги

Zakarpattya Regional Branch of the 
All-Ukrainian Ecological League

Медіа-проект «Сіті», м. Ізмаїл Media project «City», Izmail

Ініціатива задля довкілля та без-
пеки (ENVSEC) – проект МКЗД 
«Спільний екологічний моніторинг, 
оцінка та обмін інформацією задля 
інтегрованого управління регіоном 
дельти Дунаю»

Environment and Security Initia-
tive (ENVSEC) – the ICPDR project 
«Joint environmental monitoring,  
assessment and exchange of infor-
mation for integrated management of 
the Danube delta region»

Європейська Комісія через проект 
«Підтримка участі України в реалі-
зації Конвенції про захист річки Ду-
най та Рамсарської Конвенції»

European Commission through the 
project «Enhanced support to the 
Ukrainian authorities responsible for 
the implementation of the Danube 
and Ramsar conventions»

Міжнародний фонд «Відродження»,  
Європейська програма через про-
ект «Активізація участі України у 
діяльності Міжнародної комісії з  
захисту ріки Дунай»

International Renaissance Founda-
tion, the European Program through 
the project «Enhancing Ukraine’s  
involvement in the ICPDR activities»

БЛЮ РІВЕРС  
екологічний консалтинг,  
м. Київ

Blue Rivers  
Environmental Consulting,  
Kyiv

Громадська організація  
«Центр регіональних досліджень», 
м. Одеса

Centre for Regional Studies,  
Odessa
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Проект «Активізація участі України
у діяльності Міжнародної комісії з захисту 

ріки Дунай»

Проект «Активізація участі України у ді-
яльності Міжнародної комісії з захисту ріки Ду-
най» було розпочато наприкінці червня 2011 
р. Він здійснюється Громадською організацією 
«Центр регіональних досліджень», розташо-
ваною в Одесі, за участю Міністерства закор-
донних справ України і за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження» в рамках 
її Європейської програми.

Метою проекту є підсилення євроінте-
граційного напрямку у внутрішній і зовнішній 
політиці України посередництвом активізації 
її участі в діяльності Міжнародної комісії із за-
хисту річки Дунай та експертної і інформаційної 
підтримки головування України в МКЗД у 2011 
році з метою ефективного виконання Україною 
її зобов’язань відповідно до Конвенції про за-
хист ріки Дунай.

Безпосередніми завданнями проекту є:
•	 Сприяння забезпеченню ефективного голо-

вування України в МКЗД в 2011 р.
•	 Забезпечення якісної експертної підтримки 

головування України в МКЗД в 2011 р. та її 
подальшої участі в діяльності цієї міжна-
родної організації шляхом залучення укра-
їнських експертів з питань, що є пріоритет-
ними для МКЗД, які працюють в неурядово-
му секторі та наукових установах.

•	 Посилення діалогу між незалежним екс-
пертним середовищем та урядовими струк-
турами, які є відповідальними за роботу 
України в МКЗД – Міністерством закордон-
них справ та Міністерством екології та при-
родних ресурсів України, а також Держав-
ним агентством водних ресурсів України.

•	 Зміцнення методологічних, інституційних 
та організаційних підвалини участі України 
у реалізації «Стратегії ЄС для Дунайсько-
го регіону», зокрема, її природоохоронного 
компоненту, включаючи покращення якості 
водних ресурсів, управління природними 
ризиками та охорона біологічного різнома-
ніття, беручи до уваги той факт, що цей на-
прямок Дунайської стратегії значною мірою 
базується на стратегічних планах і  діяль-
ність МКЗД.

•	 Забезпечення відкритості для громадськос-
ті інформації про головування України в 
МКЗД та його результати.

Project  
«Enhancing Ukraine’s involvement  

in the ICPDR activities»

The Project «Enhancing Ukraine’s involve-
ment in the ICPDR activities» has been launched 
in late June 2011. The project is implemented by 
the Centre for Regional Studies, an independent  
non-governmental organisation located in Odessa,  
Ukraine, in cooperation with the Ministry of  
Foreign Affairs of Ukraine and with the finan-
cial support from the International Renaissance  
Foundation through its European Programme.  

The project aims to enhance Ukraine’s 
move towards the European Integration due 
to strengthening Ukraine’s involvement in the 
activities conducted in the framework of the 
International Commission for the Protection of 
the Danube River and supporting the Ukrainian 
presidency of the ICPDR in 2011. The project also 
assists with Ukraine’s efficient involvement in the 
implementation of the Danube River Protection 
Convention.

The project objectives are to:

•	 ensure efficient Ukrainian presidency of the 
ICPDR in 2011; 

•	 provide good expert support to the Ukrainian 
presidency of the ICPDR in 2011 and further 
Ukraine’s involvement in the ICPDR activities; 

•	 strengthen the dialog between independent  
expert community and the governmental 
bodies responsible for the coordination of 
Ukraine’s activities in the framework of the 
ICPDR – the Ministry of Foreign Affairs of 
Ukraine, Ukrainian Ministry of Ecology and 
Natural Resources, and the State Water  
Resources Agency;

•	 improve Ukraine’s opportunities for closer  
involvement in the implementation of the EU 
Strategy for the Danube Region, in particular  
in its environmental component, which is  
essentially based on the ICPDR activities and 
strategic priorities; 

•	 ensure transparency and public access to  
information about the Ukrainian presidency of 
the ICPDR and its results.

Want to know more about the project and its 
results? We invite you to visit:

http://crs.org.ua/en/projects/current/160.html

Хочете дізнатися більше про проект та його 
результати? Запрошуємо Вас завітати на 
веб-сторінку: 

http://crs.org.ua/ru/5/current/151.html




