
 
Робота БУВР Тиси в галузі міжнародного співробітництва впродовж І кварталу 2022 року 

 
Під час планування проведення міжнародних заходів БУВР Тиси протягом І кварталу 

2022 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 2022 році зустрічей, передбачених двосторонніми 
Міжурядовими Угодами з питань водного господарства на прикордонних водах, укладеними 
Україною з Угорщиною, Словаччиною і Румунією, в режимі онлайн.  

Протягом січня – червня у рамках українсько-угорського співробітництва було 
проведено ряд зустрічей з угорськими фахівцями щодо обговорення виконання запланованих 
на 2022 рік будівельних робіт з реконструкції магістральних каналів Верке і Сипа для 
обводнення спільної Берегівської польдерної системи. У червні 2022 року було розпочато 
реконструкцію магістрального меліоративного каналу Верке в Берегівському районі. Ці 
роботи виконуються в межах виконання доручення Уповноважених Урядів України та 
Угорщини з питань водного господарства на прикордонних водах від 20 травня 2021 року за 
рахунок фінансування угорської сторони. Концепційною основою виконання цих заходів є 
перспектива обводнення українсько-угорських прикордонних територій Берегівської осушної 
системи, визначальну роль в якій відіграє саме меліоративний канал Верке. 

У рамках українсько-словацького співробітництва відбулися зустрічі робочих груп з 
гідрометеорології, охорони якості прикордонних вод,  та технічних експертів з 
протипаводкового захисту Українсько-Словацької комісії з питань прикордонних вод.  Під час 
зустрічей експерти обговорили виконання заходів за 2021 рік, поточні питання 
співробітництва та планування на наступний період.  

28 квітня в он-лайн режимі було проведено засідання українсько-угорської Робочої 
групи із захисту від шкідливої дії вод. 

6 травня в режимі он-лайн відбулася зустріч українсько-угорської Робочої групи з 
охорони якості прикордонних вод. 

13 травня відбулася он-лайн зустріч Робочої групи з питань охорони якості 
прикордонних вод Українсько-Словацької комісії з питань прикордонних вод. 

21 червня було проведено в он-лайн режимі засідання Робочої групи технічних 
експертів з протипаводкового захисту Українсько-Словацької Комісії з питань прикордонних 
вод. 

За результатами зустрічей готуються матеріали до зустрічі заступників Уповноважених 
Урядів та підготовка протоколу XXV наради Уповноважених Урядів України і Угорщини та 
XIX засідання  Українсько-Словацької комісії з питань прикордонних вод. 

У рамках українсько-румунського співробітництва заплановані зустрічі робочої групи 
з гідрографічного басейну р.Тиса та її приток не відбулися у зв’язку з  військовою агресією 
російської федерації в Україні. Зустрічі робочої групи перенесено на осінній період. 
Щомісячні відбори проб води проводяться згідно з планом-графіком. 

Згідно з регламентами співробітництва забезпечено взаємне інформування сусідніх 
країн щодо гідрометеорологічної ситуації та стану водних об’єктів.    

 
Участь у міжнародних організаціях та проєктах Програми транскордонного 

співробітництва  Європейського Союзу   
 
У рамках реалізації проєктів SAFETISZA, FloodUZH та TiszaMonitorNet Програми 

транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, БУВР 
Тиси проводило роботу згідно з Грантовими угодами та планом заходів цих проєктів.   
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БУВР Тиси протягом січня-березня підготував і подав документи для проведення 

аудиторської перевірки витрат обох проєктів. В електронну систему звітування INTERREG+ 
було завантажено матеріали звіту за другий рік впровадження проєктів SAFETISZA і 
FloodUZH. Партнерам обох проєктів надано організаційну та консультативну допомогу для 
проходження аудиторської перевірки витрат, підготовки та завантаження звітних документів 
у систему INTERREG+. Затверджено звіти за другий рік впровадження обох проєктів.  

Також підготовлено і подано в електронну систему звітування INTERREG+ матеріали 
звіту за перший рік впровадження проєкту TiszaMonitorNet. 

18 лютого відбулася робоча зустріч з представниками нового партнера проєкту 
SAFETISZA Берегівської райдержадміністрації, на якій були обговорені юридичні, 
адміністративні, фінансові та звітні питання. 

У рамках проєкту FloodUZH продовжувалася розробка карт затоплень і ризиків у 
басейні р.Уж та м. Ужгород.  

Також проведено онлайн зустрічі з словацькими (13 січня), угорськими партнерами (30 
березня он-лайн, 16 червня) проєкту з метою обговорення подальших заходів проєкту, 
звітування в електронній системі та здійснено обмін даними для проведення спільного 
моделювання у басейні р.Уж.  

Внаслідок введення в Україні воєнного стану постановою Національного банку 
України від 24.02.2022 №18 заборонено перерахунок коштів партнерам-членам ЄС,  через що 
БУВР Тиси, як головний бенефіціар двох проєктів, не може отримати від Програми наступні 
платежі, що блокує подальше впровадження заходів проєктів. 17 червня експерти БУВР Тиси 
взяли участь в он-лайн нараді Секретаріату Кабміну України, за підсумками якої Секретаріат 
звернеться до відповідних органів управління щодо внесення змін до постанови 
Національного банку України з метою перерахунку грантових коштів партнеру проєкту 
країни-члену ЄС, а експерти БУВР Тиси підготували і подали до Секретаріату Кабміну 
України два пакети документів для отримання окремих дозволів Нацбанку на трансфер коштів 
угорському та словацькому партнерам. Водночас Керівний Орган Програми розглядає 
питання щодо зміни статусу Головного бенефіціара для українських організацій, який може 
буде переданий партнеру – члену ЄС, що дасть можливість отримати наступні платежі проєкту 
українським партнерам. 

У рамках участі у Міжнародній комісії із захисту р.Дунай 22 лютого експертка БУВР 
Тиси взяла участь у роботі 29-ої зустрічі Експертної групи з питань р.Тиса, а 10-11 травня – 
у 41-му засіданні Експертної групи з протипаводкового захисту. На зустрічах обговорювалися 
питання розробки оновлених Планів управління паводковими ризиками, створення 
Дунайської гідрологічної інформаційної системи (DanubeHIS), розробку проєктних 
пропозицій щодо впровадження Плану управління басейну р.Тиса.     

 
  
Начальник відділу міжнародного 
співробітництва та міжнародних проєктів БУВР Тиси     М.Скраль  
 
 
 
 


