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Щодо надання інформації 

 

О.Бабенко 

foi+request-79974-

4e21700b@dostup.pravda.com.ua 

Держводагентство розглянуло Ваш запит на отримання публічної інформації від 

17.12.2020 щодо плану управління річковим басейном Дніпра, та у межах компетенції 

повідомляє. 

Порядок розроблення плану управління річковим басейном (далі – Порядок) 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 336 «Про 

затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном».  

Пунктом 10 Порядку зазначено, що перші плани управління річковими 

басейнами (далі – ПУРБ) для кожного району річкового басейну подаються до 

Кабінету Міністрів України для затвердження не пізніше ніж 1 серпня 2024 року. 

Крім того, відповідно до пункту 4 Порядку, Міндовкілля визначає строк початку 

процесу розроблення проєкту плану управління річковим басейном, затверджує план-

графік його розроблення не пізніше ніж за три роки до завершення строку виконання 

діючого плану управління річковим басейном. 

Наразі, наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

від 27.11.2020 № 313 «Про затвердження планів-графіків процесу розроблення 

проєктів планів управління річковими басейнами» затверджено плани-графіки 

процесу розроблення проєктів планів управління річковими басейнами, у тому числі і 

план-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном 

Дніпра (додається). 

Одночасно, в Україні реалізується проєкт ЄС «European Union Water Initiative 

plus for the Eastern Partnership» (EUWI+). Одним з основних завдань проєкту EUWI + - 

є сприяння Україні в розробці Плану управління річковим басейном Дніпра. У рамках 

реалізації проєкту: визначено масиви поверхневих та підземних вод, території (зон), 

які підлягають охороні, пропозиції щодо екологічних цілей, головні водно-екологічні 

проблеми, проведено аналіз антропогенного навантаження та його впливу, 

економічний аналіз водокористування тощо. Детальна інформація розміщена на 

офіційному сайті проєкту за посиланням https://www.euwipluseast.eu/en/ у розділі 

«OUTPUTS». 
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