
 

  
        

Про роботу БУВР Тиси в галузі міжнародного співробітництва протягом 

І кварталу 2020 року 

 
         

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України та Урядом України 

рішеньпро запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання 

розповсюдженню інфекційних захворювань, спричинених короновірусом 

COVID19, необхідно було внести певні зміни у проведення  міжнародних заходів 

БУВР Тиси протягом І кварталу 2020 року. Оскільки ряд зустрічей, 

передбачених двосторонніми Міжурядовими Угодами з питань водного 

господарства на прикордонних водах, укладеними Україною з Угорщиною, 

Словаччиною і Румунією, заплановано на березень-квітень 2020 року, тому було 

прийнято спільне рішення про їх перенесення на інший період.  

Однак, проєкти протоколів зустрічей українсько-угорської та українсько-

словацької робочих груп з оцінки якості прикордонних вод підготовлено і 

узгоджено з угорськими та словацькими колегами в он-лайн режимі. 

Згідно з регламентами співробітництва забезпечено взаємне інформування 

сусідніх країн щодо гідрометеорологічної ситуації та стану водних об’єктів.  

Наразі з прикордонними країнами узгоджена взаємна співпраця в он-лайн 

режимі.  

 

Участь у міжнародних проєктах Програм Європейського Союзу   

 

У рамках третього конкурсу Програми транскордонного співробітництва 

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020в лютому БУВР Тиси спільно 

з угорськими колегами підготувало і подало на конкурс проєктну заявку 

«Створення транскордонної мережі моніторингу якості води у басейні Верхньої 

Тиси з подальшим розвитком і модернізацією спільної українсько-угорської 

гідрографічної телеметричної системи» (TiszaMonitorNet) на реалізацію 

спільногопроєктув якості партнера.  

У рамках реалізації проєктівSAFETISZA таFloodUZHПрограми 

транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-

2020, БУВР Тиси проводить роботу згідно з Грантовими угодами та планом 

заходів цих проєктів.   

Протягом січня-березня БУВР Тиси провело ряд тендерів на закупівлю 

робіт з реконструкції дамби, виготовлення цифрової моделі рельєфу для басейну 

р.Уж, обладнання та транспортних засобів.  

Наразі укладено договір на виготовлення цифрової моделі рельєфу для 

басейну р.Уж та реконструкцію лівобережної дамби р. Тиса за рахунок 

грантових коштів.Підготовлено технічні завдання на будівництво центру з 

протипаводкового захисту та на розробку зон затоплень і ризиків у басейні р.Уж.  
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Протягом січня-лютого розпочато еколого-освітні тренінги для школярів 

Затисянщини разом з Партнером проєкту SAFETISZA, але наразі її призупинено.  

На прохання Спільного Технічного Секретаріату Програми та у зв’язку з 

обмежувальними заходами,  спричинених короновірусом COVID19, у країнах 

Європи, було прийнято рішення про перенесення спільних заходів, семінарів, 

зустрічей на наступний період.  

  

 

 
 


