
Звіт  

про діяльність громадської ради при Дністровсько-Прутському 

басейновому управлінні водних ресурсів 

за 2016 рік 

 

Громадська рада при Дністровсько-Прутському басейновому 

управлінні водних ресурсів була сформована з ініціативи представників 

інститутів громадянськості та розпочала свою діяльність з липня 2016 року,  

працювала відповідно до затвердженого плану роботи . Основні заходи 

передбачені планом роботи виконані. 

В 2016 р. громадською радою було проведено 3 засідання, на яких 

було розглянуто  8  питань  пов’язаних з формуванням громадської ради  та 

діяльністю ДП БУВР направленою на раціональне використання збереження 

та відтворення водних ресурсів: 

 

4 липня 2016 року: 

- пропозиції та доповнення до проекту положення про громадську 

раду при ДП БУВР; 

- пропозиції до плану роботи громадської ради та створення робочих 

груп по напрямках діяльності громадської ради; 

- продовжений прийом документів від інститутів громадянського 

суспільства, які бажають увійти до громадської ради ДП БУВР. 

 

1 серпня 2016 року: 

- розгляд та обговорення інформації про наміри ПАТ 

«Укргідроенерго» щодо будівництва 6-и низьконапірних ГЕС на верхній 

каньйонній частині Дністра; 

- створення робочих груп Громадської ради  при ДП БУВР; 

 

4 листопада 2016 року: 

- аналіз природних та техногенних факторів критичного 

пониження рівня води в Дністровському водосховищі ; 

- заходи з екологічного оздоровлення  та гідрологічного 

моніторингу річок басейнів Пруту та Сірету; 

- про здійснення дозвільно-погоджувальної діяльності  ДП БУВР; 



 

Напрямками діяльності Громадської Ради стали питання екологічної 

безпеки та ресурсозбереження. Зокрема були сформовано 5 робочих груп 

Громадської ради при Дністровсько-Прутському БУВР, а саме: 

 

1) Робочу групу з вивчення питання будівництва 

Верхньодністровського каскаду ГЕС; 

2) Робочу групу з вивчення питання режимів експлуатації 

Дністровського водосховища та екологічних попусків; 

3) Робочу групу з вивчення питання впливу руслорегулюючих робіт 

на екологічний стан річок регіону; 

4) Робочу групу з вивчення питання дозвільно-погоджувальної 

діяльності ДП БУВР; 

5) Робочу групу з вивчення питання правомірності використання 

земель водного фонду – прибережних захисних смуг водних об’єктів. 

 

Робоча група «З вивчення питання будівництва 

Верхньодністровського каскаду ГЕС» ініціювала спільний лист – звернення 

від Громадських Рад створених при органах виконавчої влади, що 

здійснюють контроль та управління в галузі природокористування  до 

Чернівецької обласної ради, ОДА,  Держводагентства та Кабінету Міністрів 

України  щодо екологічних наслідків  та недопущення вказаного 

будівництва. 

 

 

Робочою групою  «З вивчення питання впливу руслорегулюючих 

робіт на екологічний стан річок регіону»  розпочато громадський моніторинг 

виконання  «Регіональної програма робіт з розчистки та регулювання русел 

річок Чернівецької області на  2015-2019 роки» (далі «Програма») 

затвердженої розпорядженням Чернівецької ОДА № 644-р від 25.09.15р.                                                                                                                                   

Відповідно програми, на кінець 2016 року 18 суб’єктів господарювання, 

згідно договорів підряду з ДП БУВР, здійснюють роботи з розчистки та 

регулювання русел річок. За даними технагляду ДП БУВР (згідно актів 

обстеження) виконавцями  робіт протягом поточного року з русел гірських 

річок видалено з подальшим використанням для власних потреб 92206 м. 

куб. алювію – гальково-піщаного матеріалу. 



_________________________________________________________________ 

Громадська рада  ДП БУВР виступила одним з ініціаторів створення 

«Координаційної ради з екологічної безпеки при  Чернівецькій обласній 

державній адміністрації» до складу якої, на ряду з керівниками органів 

виконавчої влади, що здійснюють контроль та управління в галузі 

природокористування, входять голови громадських рад Державної 

екологічної інспекції , Дністровсько-Прутського басейнового управління 

водних ресурсів (БУВР), департаменту екології Чернівецької 

облдержадміністрації, управління охорони, використання і відтворення 

водних біоресурсів та регулювання рибальства, управління лісового та 

мисливського господарства  Чернівецькій області. 

З ряду об’єктивних причин в 2016 році не вдалось здійснити виїзне 

засідання членів Громадської ради в м. Новодністровськ (ГЕС) для вивчення 

питання скидів та коливання рівня води в  Дністровському водосховищі, яке 

було заплановане на грудень 2016 року. Захід перенесено на лютий 2017 

року. 

 

 

 

                                          


