
Робота БУВР Тиси в галузі міжнародного співробітництва 

 за І кварталу 2018 року 

 

Впродовж січня – березня 2018 року БУВР Тиси забезпечувало 

діяльність, передбачену двосторонніми Міжурядовими Угодами з питань 

водного господарства на прикордонних водах, укладеними Україною з 

Угорщиною, Словаччиною і Румунією.  

Відповідно до плану міжнародних заходів БУВР Тиси на 2018 рік 

проведення двосторонніх зустрічей на виконання Міжурядових Угод 

заплановано починаючи з другого кварталу поточного року. Зокрема, згідно з 

планом заходів  25-27 квітня відбудеться зустріч робочих груп технічних 

експертів з протипаводкового захисту Українсько-Словацької Комісії по 

прикордонних водах з оглядом гідротехнічних споруд,  а також у травні 

заплановано зустріч українсько-угорської робочої групи з шкідливої дії вод  

та участь експерта БУВР Тиси в роботі 33-го засідання робочої групи з 

протипаводкового захисту МКЗД  м. Братислава, Словаччина.  

Відповідно до плану заходів на 2018 рік 27-29 березня у м. Ніредьгаза, 

Угорщина фахівець БУВР Тиси взяв участь у зустрічі українсько-угорської 

Робочої групи з охорони якості вод. Експерти робочої групи здійснили 

оцінку стану якості води в прикордонних створах р. Тиса та оцінку 

результатів зовнішньо-лабораторного контролю. Сторони констатували,  що 

впродовж 2017 року на українсько-угорській прикордонній ділянці р. Тиса 

надзвичайних забруднень транскордонного характеру не відбулося. 

27 березня у м. Вашарошнаминь, Угорщина відбулася позачергова 

зустріч заступників Уповноважених Урядів України і Угорщини в межах 

виконання Угоди між Урядом України та Урядом Угорської Республіки з 

питань водного господарства на прикордонних водах. Під час зустрічі  

заступники Уповноважених та експерти сторін обговорили забезпечення 

подальшої надійної експлуатації спільної українсько-угорської 

автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи «Тиса» як на 

угорській, так і українській стороні. Сторони погодились про необхідність 

проведення часткових організаційних змін щодо експлуатаційних заходів, 

щоденної перевірки даних станцій, придбання запасних частин, монтажних 

матеріалів необхідних для технічного обслуговування. У подальшому 

Сторонами будуть визначені та узгоджені деталі щодо розподілу обов’язків 

та повноважень з подальшим виконанням 10-ти річного плану реконструкції 

спільної українсько-угорської АІВС. Сторони також відзначили потребу в 

актуалізації Порядку експлуатації відповідно до нових організаційних змін. 

За підсумками зустрічі був підготовлений та підписаний заступниками 

Уповноважених відповідний протокол. 

Участь у міжнародних проектах Програм Європейського Союзу   

 

У рамках реалізації проекту JOINTISZA Дунайської Транскордонної 

Програми, в якому БУВР Тиси та Держводагентство виступають 

асоційованими партнерами, заплановано проведення обговорення із 



зацікавленими сторонами підготовки оновленого Інтегрованого плану 

управління басейном р. Тиса.  

З цією метою фахівці БУВР Тиси та експерти проекту підготували план 

проведення чотирьох семінарів з обговорення підготовки Інтегрованого 

плану управління басейном р. Тиси в Закарпатській області. Цільові 

аудиторії були вибрані за басейновим принципом.  

У лютому-березні цього року проведено два  семінари в м. Ужгород і м. 

Мукачево, охоплюючи басейни рр. Уж і Латориця. У роботі семінарів взяло 

участь близько 45 організацій – це представники органів місцевої влади, 

водогосподарських організацій, лісового господарства, сільського 

господарського, комунальних підприємств, природоохоронних організацій, 

неурядових громадських екологічних організацій. Метою семінарів було 

інформувати зацікавлені сторони про підготовку оновленого Інтегрованого 

Плану управління басейном р.Тиса та створити ефективний діалог для 

забезпечення їх активної участі у створенні Плану. Під час семінарів 

начальник БУВР Тиси В.Чіпак, ознайомив учасників з актуальними 

проблемами водогосподарської галузі в басейні р.Тиса. Начальники відділів 

БУВР Тиси Е.Осійський та С.Ребрик презентували Інтегрований та 

Національний Плани управління басейном річки Тиси, розроблені у 2010-

2012 роках. Також учасники мали можливість висловити свої думки щодо 

питань, які повинні бути відображені у новому Плані під час обговорення в 

круглих столах та анкетування. 

Третій семінар проведено у квітні у м. Тячів, де обговорювали 

екологічні проблеми верхнього басейну Тиси. Заключний семінар 

заплановано провести в Ужгороді у травні, на якому буде підведено підсумки 

попередніх обговорень та представлено структуру Плану управління 

басейном р. Тиса, відповідальних організацій за його впровадження. 

 

У рамках конкурсів Програми транскордонного співробітництва 

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, БУВР Тиси подало дві 

проектні заявки як Головний Аплікант, та одну як Партнер проекту. Згідно з 

повідомленням від Спільного Моніторингового Комітету Програми дві 

заявки на реалізацію великомасштабних проектів пройшли перший етап 

оцінки. Наразі триває подальша їх оцінка, після завершення якої БУВР Тиси 

буде повідомлено про остаточний результат і рішення Спільного 

Моніторингового Комітету. 

   

Начальник відділу міжнародного 

співробітництва                        М.Скраль  

 
 


