Річний звіт
про діяльність громадської ради при Дністровсько-Прутському
басейновому управлінні водних ресурсів
за 2017 рік
Громадська рада при Дністровсько-Прутському басейновому управлінні
водних ресурсів була сформована з ініціативи представників інститутів
громадянськості в 2017 року, працювала відповідно до затвердженого плану
роботи. Основні заходи передбачені планом роботи виконані.
В 2017 р. громадською радою було проведено 5 засідань, на яких було
розглянуто 9 питань пов’язаних з діяльністю ДП БУВР направленою на
раціональне використання збереження та відтворення водних ресурсів:
16.03.2017
В місті Новодністровськ, в форматі круглого столу відбулось виїзне
засідання Громадської ради при Дністровсько-Прутському БУВР. В засіданні
приймали участь керівники та фахівці Дністровсько – Прутського БУВР,
Новодністровського регіонального управління водних ресурсів та експлуатації
Дністровських водосховищ, керівництво філії «Дністровська ГЕС» ПАТ
«Укргідроенерго», ГЕС 2 ПАТ «Дністровська ГАЕС», Дирекція з будівництва
Дністровської ГАЕС. Розглядались питання:
Екологічні ризики пов’язані з перспективою будівництва
«Верхньодністровського каскаду ГЕС».
- Проведення екологічних (репродуктивних) попусків води у веснянонерестовий період, та добові коливання рівня води на Дністровському
водосховищі .
- Встановлення і експлуатації рибозахисних та рибопропускних споруд
на агрегатах Новодністровської ГЕС.
За результатами круглого столу
вирішили ризики пов’язані з
перспективою будівництва «Верхньодністровського каскаду ГЕС» розглянути
додатково з залученням науковців та маючи більш повну інформацію по перед
проектній документації.
29 червня 2017 року
Засідання
Громадської ради при ДП БУВР в м. Чернівці де
розглядались питання:
- Виконання заходів передбачених «Регіональною програмою робіт з
розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на 2015-2019

роки» у 2016 (видалення руслового алювію, будівництво ГТС, отримання та
використання коштів) в аспектах досягнення мети та основних завдань
програми;
Про стан річок Прут та Сірет – аналіз результатів моніторингу,
чинники впливу на екологічний стан та пропозиції по зменшенню
антропогенного навантаження;
Вирішили: щомісячно представник ДП БУВР буде надавати інформацію
для ГР щодо технічного нагляду, порушень та призупинення діяльності.
Також при виявленні систематичних порушень при проведенні робіт, ДП
БУВР буде розривати укладені договори в односторонньому порядку. По
питанню виконання заходів передбачених «Регіональною програмою робіт з
розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на 2015-2019
роки» на базі ДП БУВР, в липні, провести «круглий стіл» з залученням
громадськості, науковців та виконавців робіт.
9 серпня 2017 року
Відповідно до плану консультацій з громадськістю ДністровськоПрутського БУВР , в залі засідань управління, було проведене засідання у
форматі «круглий стіл» на тему «Виконання заходів передбачених
«Регіональною програмою робіт з розчистки та регулювання русел річок
Чернівецької області на 2015-2019 роки» в аспектах досягнення мети та
основних завдань програми.»
До роботи круглого столу залучалися виконавці робіт, представники
інститутів громадянського суспільства та науковці.
Присутні мали
можливість висловити своє бачення в частині впливу на стан довкілля та
ефективності робіт які виконуються в рамках Регіональної програми. Після
обговорення виступів та інформацій прийняті наступні рішення:
-. Провести нараду з виконавцями робіт з регулювання і розчистки
русел.
-.ДП БУВР з залученням науковців запровадити моніторингові
дослідження впливу видалення руслового алювію на гідрологічний та
екологічний стан річок.
- посилити технагляд за проведенням робіт з регулювання і розчистки
русел., в частині визначення дійсних обсягів видаленого алювію.
- Підготувати лист-звернення на ОДА щодо виділення коштів з фонду
охорони навколишнього природного середовища на здійснення моніторингу.

- На засіданні Координаційної ради з екологічної безпеки Чернівецької
ОДА розглянути питання щодо посилення контролю за незаконним
видаленням та переміщенням ГПС.
17 листопада 2017 року
Засідання
Громадської ради при ДП БУВР в м. Чернівці де
розглядались питання:
- Передача земель водного фонду та водних об'єктів в користування на
умовах оренди - соціальні та екологічні аспекти.
Правовий режим прибережних захисних смуг та аналіз їх
фактичного використання.
- Інформація груп громадського моніторингу.
Прийнято рішення створити робочу групу по вивченню питання передачі
водних об'єктів в користування на умовах оренди
26 грудня 2017 року
Засідання Громадської ради при ДП БУВР де розглядались питання:
- Участь ДП БУВР в екологічних програмах , програмах з розвитку
водогосподарського комплексу та їх результативність.
- Інформація груп громадського моніторингу.
.
- Пропозиції до плану роботи Громадської ради ДП БУВР на 2018 рік.
Розглянуто також ряд проблемних питаннь діючої «Регіональної програми
робіт з розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на 20152019 роки» зокрема що до необхідності здійснення гідрологічного та гідро
морфологічного моніторингу впливу видалення алювію з русел річок.
Запропонував для розробки та фінансування програми моніторингу залучити
Чернівецький обласний благодійний фонд «Охорона довкілля».
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