Протокол
Засідання Громадської ради при ДП БУВР

м. Чернівці

29 червня 2017 року

Час проведення 10:00-12:00
Місце проведення: приміщення Дністровсько-Прутського БУВР за
адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194Б.
Присутні члени громадської ради :
Жаріков Г. А. – голова Громадської ради при ДП БУВР; Чернівецький
обласний осередок «Всеукраїнська екологічна ліга»;
Бірклє О.О. – керівник громадської спілки «Народний порядок»;
Коржик В.П.– керівник ГО «Буковинське товариство природодослідників";
Кармазенюк Я.Д .- ГФ «Козацька обласна варта»;
Гуцул О.М. – делегований від «Козацька Звитяга»;
Крюков А.М. – ГО «Ніхто крім нас»;
Тімошков І.В. – ГО «Громада рибалок Буковини»;
Осадчук Т.С. – секретар ГР ДП БУВР, провідний інженер з проектнокошторисної роботи технічного відділу.
Запрошені :
Кавуля А.В. – начальник Дністровсько-Прутського БУВР;
Дзюба Я.В. – заступник начальника Дністровсько-Прутського БУВР;
Рошко О.Я. – провідний інспектор з питань запобігання та виявлення
корупції;
Шишук В.О. – начальник технічного відділу ДП БУВР;
Солонінка С.Б. – начальник відділу використання водних ресурсів та
моніторингу вод ДП БУВР;
Яковець О.В. – провідний інженер з проектно-кошторисної роботи
технічного відділу.
Питання порядку денного засідання:
1. Виконання заходів передбачених «Регіональною програмою робіт з
розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на 20152019 роки» у 2016 (видалення руслового алювію, будівництво ГТС,
отримання та використання коштів) в аспектах досягнення мети та
основних завдань програми;

2. Про стан річок Прут та Сірет – аналіз результатів моніторингу, чинники
впливу на екологічний стан та пропозиції по зменшенню
антропогенного навантаження;
3. Різне.
Слухали:
Жарікова Г. А. – про питання порядку денного засідання, запропонував
поставити на голосування.
Голосували:
Рішення прийнято – одноголосно.
Слухали:
Жарікова Г. А. – щодо чергової відсутності представників на засіданні
Громадської ради.
Вирішили:
ГО «Мама-86-Одеса» та ГО «Чорноморський жіночий клуб» відправити
лист з попередженням щодо можливого виключення з Громадської ради при
ДП БУВР в зв’язку з систематичною відсутністю представників.
Розгляд цього питання буде розглянуто на наступному засіданні ГР.
1. По першому питанню порядку денного доповідав начальник технічного
відділу ДП БУВР – Шишук В.О.
Було повідомлено, що з моменту прийняття Регіональної програми робіт з
розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на 2015-2019 роки
було проведено 10 засідань конкурсних комісій з визначення виконавців
руслорегулюючих робіт. Комісійним рішенням (за участі представників
басейнового управління, управління екології, екологічної інспекції, органів
місцевої влади та громадських організацій) 34 суб’єктам господарювання було
надано право на виготовлення проектної документації на розчистку русел річок
області.
Станом на сьогоднішній день Дністровсько-Прутським БУВР укладено 25
договорів на проведення робіт з розчистки русел річок області, з яких 17 було
укладено в 2016 році.
На даний час природоохоронних заходів (30% зобов’язань) виконано на
суму близько 220 тис. грн., та виготовлено проектно-кошторисної документації
загальною кошторисною вартістю робіт більше 2,0 млн. грн.. Зараз ведуться
проектні роботи на водовідведення від житлового масиву в с. Остриця
Магальської сільської ради Новоселицького району.
Станом на сьогодні уже укладені договори на:
- Розчистка
міжгосподарського
водоприймача
р.
Сурша
у
Кельменецькому районі;
- «Кріплення берега на р. Сірет в с. Лукавці Вижницького району
Чернівецької області» - вартість;

