


В рамках відзначення 22 березня «Всесвітного дня води 2018» Басейновим
управлінням водних ресурсів та його структурними управліннями, було прове-
дено наступну роботу:

Апарат управління
- спільно з Чернівецьким обласним центром еколого-натуралістичної твор-

чості учнівської молоді проведено урочистий захід з нагородження переможців
та учасників творчого конкурсу «Барви Дністра» від Чернівецької області.

- в приміщенні управління проведено круглий стіл на тему «Збереження
водних ресурсів - відповідь підкаже природа».

Захід відбувся під головуванням заступника голови Чернівецької
облдержадміністрації – Богатирця Ігоря Миколайовича, начальника БУВР Пру-
ту та Сірету – Кавулі Андрія Васильовича, за участі заступника начальника
Управління ДСНС у Чернівецькій області – Бриня Андрія Миколайовича; за-
ступника начальника Управління екології та природних ресурсів Чернівецької
облдержадміністрації – Савчука Андрія Івановича; начальника Чернівецького
обласного центру з гідрометеорології – Негадайлової Тетяни Миколаївни; пер-
шого заступника начальника Державної екологічної інспекції в Чернівецькій
області – Собко Миколи Степановича; заступника начальника Управління Дер-
жавного агентства рибного господарства у Чернівецькій області – Філіпчука Ва-
лентина Олександровича; заступника начальника КП «Чернівціводоканал» –
Шумейка Олександра Миколайовича; Почесного голови ГО «Громада рибалок
Буковини» – Тімошкова Ігоря Васильовича; голови громадської ради при БУВР
Пруту та Сірету – Жарікова Григорія Анатолійовича; фахівців БУВР Пруту та
Сірету.

- підготовлено та направлено листи на організації, що проводять роботи на
річках щодо очищення берегів від побутового сміття.



- надруковано листівку з інформацією про
стан водних ресурсів у світі.

- надано 3-и інтервю для телебачення.
- нагороджено Грамотою управління юного

талановитого художника Данила Гулька за пер-
сональну виставку «Моя вода».

Новодністровським РУВР
-  круглий стіл  на базі Новодністровського

РУВР та екскурсію на Дністровську ГЕС-1.
- тематичні лекції  з учнями освітніх закладів м.

Новодністровськ з питань проведення державного мо-
ніторингу поверхневих вод;

- дві зустрічі з учнями в Корманській та Михал-
ківській загальноосвітніх школах щодо висвітлення
проблем екологічного стану Дністровських водосхо-
вищ;

- лекція про господарську обстановку та охорону
водних ресурсів р. Дністер в Жванецькій загальноо-
світній школі.

- підготовлено статтю до дня Води та направле-
но до редакцій газет, території яких прилягають до
Дністровських водосховищ

- виготовлено інформаційний стенд про «Міжна-
родний деь води  2018».



Кельменецьким МУВГ
- урок-лекцію в Кельменецькому лі-

цеї присвячену збереженню водних ресур-
сів, а також з метою підвищення екологіч-
ної свідомості студентів, щодо проблем,
пов’язаних з водним фактором під гаслом
«Природа для води»;

- урочисті збори присвячені Все-
світньому дню  води в Кельменецькому
МУВГ;

- надано статтю в газету Кельме-
нецької районної ради «Рідне слово» №11 (8145) від 16.03.2018 року під гаслом
22 березня - Всесвітній день води.

Сторожинецьким МУВГ
- семінар в Сторожинецькому ліцеї;
- урок в Іспаській ЗОШ І-ІІІ ст.
- підготовлено та надруковано стат-

тю в газеті «Вільне слово».
Фотоматеріали заходів можна зав-

антажити на веб-сторінці управління
http://dpbuvr.gov.ua (в розділі «Ді-

яльність» - «Екологічні заходи» - «Все-
світній день води»).

Басейнове управління водних
ресурсів річок Прут та Сірет,

м. Чернівці, вул. героїв
Майдану, 194 Б

тел./факс: (03722) 7-46-42
http://dpbuvr.gov.ua

dpbuvr@dpbuvr.gov.ua
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