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Угода про асоціацію з ЄС

Угода відкриває нові можливості і нові стандарти.

У Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію виділені такі 
сектори:
• 1. Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики 

у інші галузеві політики;
• 2 Якість атмосферного повітря;
• 3. Управління відходами та ресурсами;
• 4. Якість води та управління водними ресурсами, 

включаючи морське середовище;
• 5. Охорона природи;
• 6. Промислове забруднення та техногенні загрози;
• 7. Зміна клімату та захист озонового шару;
• 8. Генетично модифіковані організми.



• Про встановлення рамок Співтовариства у сфері 
водної політики (Водна рамкова директива ЄС, 2000);

• Про встангвлення рамок ЄС про оцінку та управління 
ризиками затоплення (Паводкова, 2007);

• Про встановлення рамок Співтовариства у сфері 
екологічної політики щодо морського середовища 
(2008);

• Про очищення міських стічних вод (1991);
• Про якість води , призначеної для споживанння

людиною.
• Про захист вод від забруднення вод нітратами, 

спричиненого надходженням з сільськогосподарських 
джерел (Нітратна, 1991).

Директиви ЄС, які стосуються саме водних 
ресурсів



Ключові міжнародні конвенції, стратегії та 
басейнові угоди

• Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 
контексті (Конвенція Еспо) від 25 лютого 1991р.;

• Конвенція з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 
від 17 березня 1992 р. (Гельсінська);

• Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25 червня 1998 р. (Оргуська)

• Конвенція про біологічне різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.)
• Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином 

як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська, 1971 р.)
• Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.)
• Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (Париж, 1972 р.)
• Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 

Європі (Бернська конвенція, 1979 р.)
• Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 

(Тілбург, 1995)
• Європейська ландшафтна конвенція (Флоренція, 2000) Конвенція про 

транскордонний вплив промислових аварій від 17 березня 1992 р.;
• На П’ятій Конференції Міністрів довкілля “Довкілля для Європи” (21-23 травня 2003 

р., м. Київ) з ініціативи України була започаткована Рамкова конвенція про охорону 
та сталий розвиток Карпат.
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Збов’язання щодо інтегрованого 
управління водними ресурсами



Оптимальна СПР з питань гідроенергетики 
пропонована IUCN (МСОП)



Хто приймає рішення



Компоненти програми

1. Будівництво Дністровської ГАЕС – 1 черга (три агрегати)

2. Реконструкція ГЕС ПАТ «Укргідроенерго» - II черга 
реконструкції (76 агрегатів на Дніпровському та 
Дністровському каскадах ГЕС)

3. Будівництво Канівської ГАЕС (4 агрегати)

4. Будівництво Ташлицької ГАЕС (другий пусковий комплекс 
– 3-й агрегат та пускові комплекси 3-5, агрегати 4-6)

5. Будівництво каскаду Верхньодністровських ГЕС (6 
руслових ГЕС + 1 дериваційна)

6. Будівництво Дністровської ГАЕС – 2 черга (4-й агрегат)

7. Будівництво Дністровської ГАЕС – 3 черга (агрегати 5-7)

8. Будівництво Каховської ГЕС-2 (4 агрегати)



План «реконструкції р. Дністер» 1943 року 
планується втілити
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