
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ  
УКРАЇНИ 

2016 

 Проведено гідрографічне та 

водогосподарське районування  

 Визначено перелік забруднюючих 

речовин для встановлення хімічного 

стану вод 

 Затверджено Типове положення про 

басейнові ради 

 Визначено Порядок розроблення 

водогосподарських балансів  

 Затверджено Порядок розроблення 

плану управління річковим 

басейном 

 Створено електронний водний кадастр 

- геопортал «Водні ресурси України»  

2018 2014 2024 2017 

 Проведено інституційну 

трансформацію структури 

водного сектору 

 Затверджено новий Порядок 

здійснення державного 

моніторингу вод 

 Створено басейнові ради 

 Розроблено методики 

визначення водних масивів та їх 

віднесення до класів 

 Визначення водних масивів, їх 

типологія 

 Аналіз антропогенних впливів на 

кількісний та якісний стан вод 

 Опис району річкового басейну 

 Реєстр зон, що охороняються 

 Розробка програми моніторингу для 

річкових басейнів Дону, Дністра, 

Дунаю та Вісли  

 Референційні умови для басейну 

Дону 

 Створення класифікацій 

екологічного стану для басейну Дону 

 Економічний аналіз 

водокористування для басейну Дніпра 

Затвердження 

Кабінетом 

Міністрів України 

Планів управління 

річковими  

басейнами для 9 

районів річкових 

басейнів 

ДОРОЖНЯ КАРТА 

 Закріплено 

інтегровані підходи 

управління водними 

ресурсами за 

басейновим 

принципом на 

законодавчому рівні 

2019 

 Виконання програми діагностичного 

моніторингу 

     для басейнів Дністра, Дунаю, Вісли 

 Виконання операційного моніторингу 

для басейну Дону 

 Встановлення хімічного стану водних 

масивів для басейну Дону 

 Розробка програми моніторингу для 

річкових басейнів Дніпра, Південного 

Бугу, Приазов'я та Причорномор'я 

 Встановлення референційних умов 

 Розробка економічного аналізу 

водокористування 

2020 

 Виконання програми 

діагностичного моніторингу  для 

басейнів Дніпра, Південного Бугу, 

Приазов'я та Причорномор'я 

 Виконання програми операційного 

моніторингу для басейну Дону, 

Дністра, Дунаю та Вісли 

 Створення класифікацій 

екологічного стану водних масивів 

 Встановлення екологічного та 

хімічного станів водних масивів 

 Встановлення екологічних цілей 

для водних масивів 

 Підготовка звіту про 

інформування 

громадськості  

 Підготовка Переліку 

компетентних органів 

державної влади, 

відповідальних за 

виконання плану 

управління річковим 

басейном 

 Визначення Порядку 

отримання інформації 

про стан вод 

2021 2022 2023 

 Огляд виконання програм 

або заходів, включаючи 

шляхи досягнення 

екологічних цілей  

 Розробка програм заходів 

для досягнення доброго 

стану 

 Стратегічна екологічна 

оцінка (СЕО) заходів 

 Громадське обговорення 

проектів Планів управління 

річковими басейнами 

 


