
 

Про роботу БУВР Тиси в галузі міжнародного співробітництва протягом І півріччя 2021 року 

 

При проведенні міжнародних заходів БУВР Тиси протягом І півріччя 2021 року було 

враховано прийняті Верховною Радою України та Урядом України рішення про 

запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання розповсюдженню інфекційних 

захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19. У зв’язку з цим, було прийнято спільне 

рішення про проведення у 2021 році зустрічей, передбачених двосторонніми Міжурядовими 

Угодами з питань водного господарства на прикордонних водах, укладеними Україною з 

Угорщиною, Словаччиною і Румунією, в режимі онлайн конференцій.  Так, протягом півріччя 

2021 року в рамках реалізації двосторонніх Міжурядових угод з питань водного господарства 

на прикордонних водах, з урахуванням карантинних обмежень, було проведено 3 планові он-

лайн зустрічі робочих груп та одну позапланову зустріч Уповноважених Урядів на території 

України.  

У рамках українсько-угорського співробітництва було проведено ряд зустрічей в 

онлайн режимі з метою впровадження спільного українсько-угорського проєкту, 

підготовленого Верхнє-Тисайською Дирекцією водного господарства (м. Ніредьгаза, 

Угорщина) та БУВР Тиси щодо обводнення спільної Берегівської польдерної системи через 

магістральні канали Верке і Сипа з р. Боржава. У звітному періоді фахівцями БУВР Тиси із 

залученням проєктної організації проведено робочі зустрічі з головами Берегівської та 

Великобийганської ОТГ та Берегівської райдержадміністрації  з метою інформування щодо 

запланованих на 2021-2022 роки робіт з підготовки проекту та виконання будівельних робіт з 

реконструкції магістральних каналів Верке і Сипа. З метою координації підготовки проєктних 

матеріалів БУВР Тиси проводило регулярні технічні наради кожні два тижні в режимі онлайн 

з угорськими колегами і зацікавленими організаціями. 

31 березня на запрошення Уповноваженого Уряду України відбулася позапланова 

робоча зустріч з Уповноваженим Уряду Угорської Республіки з метою обговорення  

актуальних питань українсько-угорського співробітництва на прикордонних водах, порядку 

співпраці в умовах карантинних обмежень та укладання договору для обводнення Берегівської 

системи через магістральні канали Верке і Сипа.  

7 квітня проведено онлайн робочу зустріч українсько-угорської Робочої групи з питань 

охорони якості води. Під час зустрічі експерти здійснили оцінку стану якості води у 

прикордонних створах р. Тиса та оцінку результатів зовнішньо-лабораторного контролю 

якості вимірювань (інтеркалібрації). Сторони констатували, що протягом 2020 р. на 

українсько-угорській прикордонній ділянці р. Тиса надзвичайних забруднень прикордонних 

вод не було.  

29 квітня відбулася в онлайн режимі зустріч українсько-угорської робочої групи із 

захисту від  шкідливої дії вод. Під час зустрічі Сторони інформували одна одну про заходи з 

протипаводкового захисту та захисту від внутрішніх вод, питання регулювання русла 

українсько-угорської прикордонної ділянки р. Тиса, реконструкції МК Верке і Сипа з метою 

обводнення Берегівської системи, стану експлуатації спільної українсько-угорської АІВС–

«Тиса», а також інших актуальних водогосподарських питань. Сторони взаємно інформували 

про заходи вжиті під час лютневого паводку, обмін даними, роботу насосних станцій та 

меліоративних систем спільного інтересу.  

19-20 травня відбулася позапланова зустріч Уповноважених Урядів України та 

Угорщини з метою обговорення та вирішення актуальних завдань щодо обводнення спільної 

Берегівської меліоративної системи та необхідності виконання робіт з реконструкції 

магістральних каналів Верке та Сипа. 

26 травня відбулася онлайн зустріч робочої групи технічних експертів з 

протипаводкового захисту Українсько-Словацької Комісії з питань прикордонних вод. Під час 

зустрічі Сторони інформували про виконання гідротехнічних та експлуатаційних робіт на 
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прикордонних водотоках за 2019, 2020 роки та план 2021 рік, про заходи вжиті під час 

паводку, обмін даними, роботу насосних станцій. 

Окремим питанням на порядку денному зустрічі було обговорення впровадження 

спільного проєкту Програми транскордонного співробітництва FloodUZH. 

Відбори проб води проходять відповідно до узгодженого з словацькою стороною 

графіку.  

У рамках співробітництва з Румунською стороною узгоджено графік виконання 

спільних відборів проб води у прикордонних створах.  

Згідно з регламентами співробітництва забезпечено взаємне інформування сусідніх 

країн щодо гідрометеорологічної ситуації та стану водних об’єктів.    

У рамках участі у Міжнародній комісії із захисту р.Дунай 5-6 травня експерт БУВР 

Тиси взяла участь у роботі Експертної групи з протипаводкового захисту і 13 травня у роботі 

Експертної групи з питань р.Тиса. Експерт надала інформацію Робочій групі з 

протипаводкового захисту для підготовки оновленого Плану управління паводковими 

ризиками у басейні р.Дунай та взяла участь в обговоренні проєктних пропозицій по басейну 

р.Тиса.     

 

Участь у міжнародних проектах Програми транскордонного співробітництва  

Європейського Союзу   

 

У рамках третього конкурсу Програми транскордонного співробітництва Угорщина-

Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 БУВР Тиси отримало лист про нагородження грантом  

проєктної заявки «Створення транскордонної мережі моніторингу якості води у басейні 

Верхньої Тиси з подальшим розвитком і модернізацією спільної українсько-угорської 

гідрографічної телеметричної системи» (TiszaMonitorNet). У квітні підписано Грантовий 

контракт на впровадження проєкту. Початок впровадження проєкту з 1 травня 2021 року.  

У рамках реалізації проєктів SAFETISZA та FloodUZH Програми транскордонного 

співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, БУВР Тиси проводить 

роботу згідно з Грантовими угодами та планом заходів цих проєктів.  У лютому відбулася 

робоча зустріч з представниками Виноградівської райдержадміністрації, на якій були 

обговорені юридичні, адміністративні, фінансові та звітні питання завершення співпраці в 

якості партнера проєкту у зв’язку з реорганізацією Виноградівської РДА та передачу участі у 

проєкті правонаступнику, Берегівській РДА. 

У рамках проєкту FloodUZH продовжувалася розробка зон затоплень і ризиків у басейні 

р.Уж та м. Ужгород, розробка техніко-економічного обґрунтування будівництва регулюючої 

споруди на р. Уж, а також еколого-освітні заняття зі школярами в рамках Зеленої школи.  

Також проведено ряд он лайн зустрічей з словацьким та українськими партнерами 

проєкту з метою обговорення подальших заходів проєкту, звітування в електронній системі та 

здійснено обмін даними для проведення спільного моделювання у басейні р.Уж, поведено 

онлайн тренінг експертів проєкту щодо роботи з гідродинамічною моделлю HEC-RAS.  

Протягом І півріччя БУВР Тиси пройшов аудиторську перевірку обох проєктів, 

підготував та подав річні звіти  проєктів у електронній системі звітування INTERREG+. 

Партнерам обох проєктів надано організаційну та консультативну допомогу для проходження 

аудиторської перевірки витрат, підготовки та завантаження звітних документів у систему 

INTERREG+. 

  


