
Проект співфінансується Європейським Союзом (фонди ERDF та IPA) 
Цей буклет видано в рамках Дунайської транснаціональної програми, що підтримується 
Європейським Союзом (ERDF — Європейський фонд регіонального розвитку та IPA — 
Інструмент допомоги в підготовці до приєднання) та співфінансується Угорщиною.

 

JOINTISZA — Посилення координації між
плануванням управління річковим
басейном і попередженням ризику
затоплення задля поліпшення стану водних
ресурсів басейну р. тиси

П’ять країн,
один басейн, 
один підхід

Більше інформації про проект 

JOINTISZA
www.interreg-danube.eu/jointisza

контакти
Менеджер проекту JOINTISZA
Balázs HORVÁTH
+36 1 225 44 00 внутрішній номер 10330
jointisza@ovf.hu

Асоційовані партнери проекту в Україні 
Державне агентство водних ресурсів 

Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса 
Світлана РеБРик, 
+38 (0312) 612853
rebryks@buvrtysa.gov.ua

Партнери: Головний директорат водного менеджменту
Угорщини (керівний партнер) | Глобальне водне
партнерство у Центральній та Східній Європі,
Словаччина | Міжнародний комітет із захисту річки
Дунай | Інститут розвитку водних ресурсів імені
Ярослава Церного, Сербія | Міністерство води та лісів,
Румунія | Міністерство закордонних справ та торгівлі,
Угорщина | Національне управління «Води Румунії»,
Румунія | Національний інститут гідрології та водного
менеджменту, Румунія | Компанія управління
громадськими водами VodeVojvodine, Сербія |
Регіональний екологічний центр для Центральної та
Східної Європи, Угорщина | Інститут дослідження вод,
Словаччина | Всесвітній фонд дикої природи,
Угорщина

Асоційовані партнери: Міністерство внутрішніх справ,
Угорщина | Міністерство сільського господарства та
захисту довкілля — Водне управління, Сербія |
Секретаріат Карпатської конвенції, Австрія | Державне
агентство водних ресурсів, Україна | Басейнове
управління водних ресурсів річки Тиса, Україна

17

партнерів

5

країн

2

пілотних проекти

Упровадження проекту JOINTISZA матиме такі результати:
● вдосконалена геоінформаційна система (GIS);
● посібник щодо найкращих практик управління водним стоком у містах та

відповідні тренінги для фахівців;
● довідковий документ щодо спричинених зміною клімату проблем, що

пов’язані з кількістю води, і допомоги у їх подоланні;
● фінальний проект оновленого Інтегрованого плану управління басейном

річки Тиси; 
● стратегія залучення й участі громадськості.

Головним же здобутком проекту стане оновлений кінцевий проект Інтегрованого
плану управління річковим басейном Тиси, який уже включатиме основні аспекти
Директиви ЄС про оцінку й управління ризиками затоплення. 

В оновленому Інтегрованому плані управління річковим басейном Тиси будуть
відображені результати застосування залученими організаціями
безпрецедентних підходів, розроблених у рамках двох пілотних проектів.

Управління водним
стоком у містах

Розроблення
орієнтованого на процес
підтримки просторових
рішень інструменту для
управління водним
стоком у містах. 

Пілотний
Проект 

1

Управління посухами 

Дослідження проблем
кількості води,
спричинених змінами
клімату, у середній течії
Тиси (Угорщина). 

Довгострокова мета проекту — стимулювати й покращити реалізацію Директиви
ЄС про оцінку й управління ризиками затоплення та Директиви ЄС про встанов-
лення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики чотирма окре-
мими групами: національними агентствами водних ресурсів, науково-дослідними
установами у сфері водних ресурсів, міжнародними організаціями та неурядо-
вими організаціями, а також іншими зацікавленими сторонами.

Пілотний
Проект 

2
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Щороку наприкінці
весни — на початку
літа на берегах 
Тиси з’являються
мільйони одноденок
(Palingenia longicauda).
Палінгенія
дохвгоxвoста —
найбільша з
одноденок, відомих 
у Європі. Щорічна
поява цих водяних
комах-ефемерид є
індикатором того, 
що вода в річці чиста
і не забруднена. 

Румунія 46,2%

Сербія 6,6%

Словаччина 9,7% Україна 8,1%

Чи знаєте ви?коротко про головне

тривалість:
Січень 2017 р. – червень
2019 р.

Донор:
Співфінансується фондами
Європейського Союзу
(ERDF та IPA) та партнерами
проекту

Бюджет: 2 254 126 євро

Географічні межі: румунія |
Сербія | Словаччина |
Угорщина | Україна

JOINTISZA
зосереджується на
взаємодії двох ключових
аспектів управління
водними ресурсами —
управління річковим
басейном та управління
захистом від затоплення
територій. Водночас
проект бере до уваги
позиції зацікавлених
сторін, які грають
важливу роль у
плануванні управління
річковим басейном
тиси.

Угорщина 29,4%

тиса — найдовша
притока Дунаю.
Суббасейн тиси є
найбільшим у 
Дунайському 
басейні. 

Відсотковий розподіл басейну
Тиси між країнами 

Проект JOINTISZA зібрав 17 партнерів із п’яти
країн, які охоплює басейн Тиси. Мета проекту —
розробити оновлений Інтегрований план
управління басейном річки Тиси.

Першим кроком до мети стане аналіз
характеристик річкового басейну, що включає
оцінювання стану водних масивів та збирання
актуальної інформації щодо важливих питань
управління водними ресурсами. Паралельно
проводитиметься оцінювання попиту на воду та
стану підземних вод. Після цього буде
запропоновано заходи, що дадуть змогу
збалансовано управляти кількістю води та
досягти її доброго стану. Водночас проект
сприятиме тому, що управління ризиками
затоплення стане органічною частиною процесу
планування управління річковим басейном. Це
буде можливим завдяки укладанню стратегічного
документа щодо координації Інтегрованого плану
управління басейном річки Тиси та Плану
управління ризиками затоплення річки Тиси.  

JOINTISZA прагне знайти рішення для розв’язання
низки спільних проблем, виявлених у басейні
Тиси, — зокрема це надмірна експлуатація, зміна
водного режиму, забруднення та збільшення
частоти паводків, викликане змінами клімату.
Проект враховує міжнародний характер цих
проблем і зможе надати імпульс їх узгодженому
розв’язанню на транскордонному рівні. Такі
платформи, як Робоча група з питань річки Тиси
Міжнародної комісії із захисту р. Дунай (МкЗД),
Стратегія ЄС для Дунайського регіону
(пріоритетний напрям Якість води — PA4,
пріоритетний напрям екологічні ризики — PA5),
зведуть міст між зацікавленими сторонами, що
дозволить передавати інформацію з експертного
рівня на рівень політичний.

тиса
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