
ПРОТОКОЛ NЬ 8
8-го засiдання басейновоi ради Щнiстра

17 грулня 2021 року м.Iвано_Франкiвськ

Мiсце проведення он-лайн засИання:
м. Iвано_Франкiвсько головний корпус IФНТУНГ за допомогою додатку Google Meet,

модератор зустрiчi голова басейновоi ради Щнiстра (далi - басейнова раДа) ОЛег
Мандрик.

Проведення засiдання: з 10:00 по 12:15
Ресстрацiя членiв басейновоi ради: з 9:30 по 10:00

Закiнчення реестрацii членiв басейновоi ради: 1 0:05

Присутнi: З8 членiв басейновоi ради (перелiк додаеться, додаток Nэ1)

Всього: 72 членiв басейновоi ради
засiдання вважа€ться правомочним, якщо присутнi бiльше половини членiв

басейновоiради (присутнi 53 О/" вiд загального складу).

СЛУХДЛИ: Олега Мандрика, голову басейновоТ ради. Проiнформував присутнiх про

внесення змiн до складу басейновоТ ради,Щнiстра.

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗА> - одноголосно.
(ПРоТи>- нема€.
(УТРиМАЛИСЬ> нема€.

РiшеннЯ прийняте 38 голосалли, що становить 100 % голосiв членiв басейновоi ради,

присутнiх на зборах.

СЛУХДЛИ: Олега Мандрика, голову басейновоТ ради, якиЙ запропонував винести на

розгляд та затвердити порядок денний засiдання:

1. Огляд виконання програм або заходiв, включаючи шляхи досягнення визначених

цiлей.
2. Результати виконання програми дiагностичного монiторингу для басейнУ ЩНiСТРа У

2021 рочi.
З. Економiчний аналiз водокористування (басейн .Щнiстра).

4. Про стан хвостосховищ в басейнi р. .Щнiстра.
5. Ревiталiзацiя маJIих рiчок на прикладi пiлотного проекту вiдновлення дiлянки рiчки

Ягорлик (басейн Щнiстра) та роль громад у чiй природоохороннiй дiяльностi.
6. Презентацiя Програми розвитку громад .Щнiстровського каньйонУ на 2022-2027 РОКИ.
7. Рiзне. Iнформування про мiжнароднi подii та проекти в басейнi ,Щнiстра за 202l Р.

Пiдведення пiдсумкiв роботи басейновоi ради за202| piK та План роботи басейновОi ради на

2022 ptK.

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗА> - одноголосно.
(ПРоТИ)- нема€.
(УТРИМАЛисЬ)- немас.
Рiшення прийняте 38 голосами, що становить |00 % голосiв членiв басейновоi ради,

присутнiх на зборах.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1, Огляд виконання програм або заходiв, включаючи шляхи досягнення визначених

цlлеи.
2, Результати виконання програми дiагностичного монiторингу для басейну Щнiстра у2021 роцi.
З, Економiчний аналiз водокористування (басейн Щнiстра).
4. Про стан хвостосховищ в басейнi р. Щнiстра.
5, Ревiталiзацiя малих рiчок на прикладi пiлотного проекту вiдновлення дiлянки рiчкиЯгорлик (басейн Щнiстра) та роль громад у цiй природоохороннiй дiяльностi.
6, Презентацiя Програми розвитку громад Щнiстровського каньйону на2022-2027 роки.7, Рiзне. Iнформування про мiжнароднi подii та проекти в басейнi Щнiстра 

"u 
)OZl р.Пiдведення пiдсумкiв роботи басейновоi ради за 2021 piK та План роботи басейновоi ради на

2022 piK.

L Огляд виконання програм або заходiв, включаючи шляхи досягнення визначених
цlлеи.

слухАЛИ: олексiя Ярошевича, директора Blue Rivers Екологiчний консалтинг.
Щоповiв про те, що завдяки сприянню проекту гЕФ/проон/оБсе/еЕк ООН кСприяння

транскордонному спiвробiтництву та комплексному управлiнню водними ресурсами в басейнi
рiчкИ Щнiстер> спiльнО з експерТами станОм на сьогоднi пiдготовлено роздiл 7 <Оглядвиконання програм або заходiв, включаючи шляхи досягнення визначених цiлей> Плану
управлiння рiчковим басейном Щнiстра. Щаний роздiл мiстить огляд виконання
природоохоронних заходiв у ме}ках басейну Щнiстра, фiнансування котрих було передбачено в
дiючих загальнодер}кавних цiльових програмах/jержавному фондi охороЕи навколишнього
середовища, вiдповiдних обласних та мiсцевих програмu* тощо.

Запропоновано iнформацiю про rrредсrавлениЙ роздiл 7 <Огляд виконання програм абозаходiв, включаючи шляхи досягнення визначених цiлей> Плану управлiнн" pirnou"*
басейном Щнiстра прийняти до вiдома.

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗА> - одЕоголосно.
(ПРоТи>- немас.
(УТРиМАЛиСь>- немас.

Рiшення прийняте 38 голосами, що становить lOO % голосiв членiв басейновоi ради,присутнiх на зборах.

ВИРIШИЛИ:
1, Iнформацiю щодо пiдготовленого роздiлу 7 кОгляд виконання програм або заходiв,

включu}ючи шляхи досягнення визначених цiлей> Плану управлiння рiчковим
басейном Щнiстра прийняти до вiдома.

IL Презентацiя Програми розвитку громад Щнiстровського каньйону ;61а2022-2027 роки.

слухАЛИ: Володимира Поповича - застуtIника директора департаменту економiчного
розвитку, промисловостi та iнфраструктури Iвано-ФранкiвськоiЪблдерЙадмiнiстрацii.

Щоповiдач доповiв про те, що 14 липня 2021 року на Городенкiвщинi вiдбувся Форум
lромад Щнiстровського каньйону, в якому взяли участь приднiстерськi громади luaHo-
Франкiвськоi, Чернiвецькоi, Тернопiльськоi та Хмельницькоi областей. В рамках форуму ЗЗ

2



громади пiдписали договiр про мiжмунiципальне спiвробiтництво для реалiзацii спiльногс
проекту з розвитку туризму кЩнiстровський каньйон>. Щоговiр передбачае низку заходiв, як;сприятимуть збереженню природноi пам'ятки у oor.rn"n"i з- розвитком туристичногспотенцiалу Щнiстровського каньйону, адже BiH е унiкальним .rр"род*rrпa комплексом,
ДЖеРеЛОМ еКОНОМiЧНИХ i ТУРИСТИЧНИХ pecypciB, якi треба po.u"uur" й рацiональнсвикористовувати.

станом на сьогоднi розроблений про€кт ,щержавноi програми розвитку громад
Щнiстровського каньйону на 2О22-2027 роки.

ВиСТУПИЛИ:
ольга Пилипович, Львiвський нацiональний унiверситет iM.. I.Франка.
Поцiкавилася, чи IIредставлена Щержавноi програми розвитку !нiстровського каньйонуна 2022-2027 роки е остаточним докумонтом, а також чи е детальний опис першочергових

завдань.

Геннадiй Микитка, Громадська органiзацiя <L{eHTp европейськоi iнтеграцii>.
.ЩоповниВ про те, що дана Програма це е HoBaTop.i"o у сферi створення макрорегiону вykpaiHi, до пiдготовки та реалiзацii якоi залученi екъперти на европейському piBHi. Такожвисловився щодо необхiдностi синхронiзацii даноi Програми з Плiном управлiння рiчковимбасейном Щнiстра.

роман Михайлюк, заступника голови басейновоi ради, начальника ЩнiстровськогоБувр.

_ .щоповнив про те, що створення такого об'еднання громад е надзвичайно важливим усферi розвитку ,щнiстровського каньйону. Наголосив на тому, що спiльна робота повинна
грунтуватися у якiсному напрацюваннi програми .аrодЙ для досягнення кдоброго>
екологiчного стану водних pecypciB. Запросив .rр.!.ru""икiв ycix 

"ф"р 
до активноi спiвпрацi зтериторiальними громадами Щнiстровського каньйону.

запропоновано членам басейновоi.ради долучитися до пiдготовки даноi програми,
шляхом надання пропозицii щодо завдань i заходiв з виконання Щержавноi програм, poau"roy
Щнiстровського каньйону на 2022-2О27 р оки згiдно ф орми.

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗА> - одноголосно.
(ПРоТИ)- немае.
(УТРиМАЛиСъ>- Еемае.

Рiшення прийняте З8 голосами,
присутнiх на зборах.

що становить 100 0/о голосiв членiв басейновоI ради,

ВИРIШИЛИ:
1, Членам басейновоi ради долучитися до пiдготовки даноi програми, шjUIхом

пропозицii щодо завдань i заходiв з виконання Держа"ноi програми
Щнiстров ського каньйону на 2О22 -2027 р оки згiдно ф орми.

надання

розвитку

слухАЛИ: Марiю Засiдко, начальника лабораторii монiторингу вод Захiдного регiону
Щнiстровського БУВР..



.Щоповiла про, те що У 2021 роцi лаборатоРiя монiтоРингу воД Захiдного регiону
ЩнiстровськогО БувР проводила дiагностичний монiторинг вiдповiдно до програм,
затверджених наказом,Щержводагентства, якими встановлено 80 пунктiв монiторингу на 66
масивах поверхневих вод у басейнi Щнiстра. Проби вiдбираються на масивах поверхневих вод,
забiр води з яких здiйснюеться для задоволення питних i господарсько-побутових потреб
населення, на транскордонних дiлянках водотокiв, визначених вiдповiдно до мiждержавних
угод та на масивах поверхневих вод, якi перебувають пiд ризиком на ocнoBi антропогенних
впливiв на якiсний та кiлькiсний стан вод. За результатами проведеного дiагностичного
монiторингу можна пiдсумувати, що 15 мпВ мають кдобрий> хiмiчний стан, а 51 МПВ не
вiдповiдають доброму хiмiчному стану.

ВИсТУПИЛИz
Ольга Пилипович, Львiвський нацiональний унiверситет iM.. I.Франка.
Щодо перевищення значень Г!К забруднюючих речовин, та iх вплив на бiоту та

здоров'я людини? Щодо отримання вiдомостей про результати монiторингу у басейнi
Щнiстра?

запропоновано iнформацiю про виконання програми дiагностичного монiторингу за
2021 piK в басейнi.Щнiстра прийняти до вiдома.

ГОЛОСУВАЛИ:
(<ЗА) - одноголосно.
(ПРоТиD- нема€.
(УТРиМАЛисъ)- немае.

Рiшення прийняте 38 голосами, що становить 100 % голосiв членiв басейновоi ради,
присутнiх на зборах.

ВИРIШИЛИ:
1. Iнформацiю про результати дiагностичного монiторингу у 2O2l роцi, проведеного в

басейнi.Щнiстра, взяти до вiдома.

IV. Економiчний аналiз водокористування (басейн Щнiстра).

слуьлИ: IBaHHy Гнатишин, заступника начальника Щнiстровського Бувр.
.Щоповiла про те, що згiдно наказу MiHicTepcTBa захисту довкiлля та rrриродних pecypciB

Украiни вiд 27.||.2020 р. Jt З13 кПро затвердження планiв-графiкiв процесу розроблення
проектiв планiв управлiння рiчковими басейнами) у 2021 роцi необхiдно було здiйснити
пiдготовку роздiлу б <Економiчний аналiз водокористуванЕя) Плану уrrрu"пi""я рiчковим
басейном Щнiстра. Мета економiчного аналiзу водокористування показати економiчний
розвиток басейну рiки, включаючи оцiнку сучасного водокористування, та оцiнити piBeHb
вiдшкодуВання витрат на послуги водопостачання для рiзних ceKTopiB економiки

запропоновано iнформацiю про виконання роздiлу б <Економiчний аналiз
водокористування) для басейну Щнiстра прийняти до вiдома.

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗА) - одноголосно.
(ПРоТи>- немае.
(УТРиМАЛиСЬ>- нема€.



Рiшення прийняте
присутнiх на зборах.

ВИРIШИЛИ:
1. Iнформацiю про

басейну Щнiстра

38 голосами, що становить 10о % голосiв членiв басейновоi ради,

Y. Про стан хвостосховищ в басейнi р. Щнiстра.

слухАЛИ: Петра Кульбу - начальника вiддiлу економiки природоохоронноi дiяльностi,екологiчнОго монiторингу, зв'язкiв з громадськiстю та засобами масЪвоi iнфЪрмацi'rРравлiння
екологii та прироДних pecyPciB Iвано-Франкiвськоi облдержадмiнiстрацii тЪ Ькса"у Ъч*уr, -заступника директора департаменту екологii та природних pecypciB Львiвськоi
о блдержадмiнiстрацii.

щоповiдачами були представленi ocHoBHi заходи та кроки, якi були вжитi впродовж
2021 роцi для зменшення негативного впливу хвостосховищ на пiдприемствах Калусько-
гiрничого промислового району, зокрема Щомбровського кар'еру, Iвано-Франкiвськоi областi
та ПАт кстебницьке гiрничо-хiмiчне пiдприейство кполiйььр*u та Роiдiльське державнегiрничо-хiмiчне пiдприемство kcipka> Львiвськоi областi. Такй запропонованi заходи щодоВiДНОВЛеННЯ еКОЛОГiЧНОi РiВНоваги та рекультивацiя порушених земель унаслiдоо .rро".дЙ"
гiрничих робiт для пiдприсмств Львiвсiкоi' областi.

ВиСТУПИЛИэ
_ Раду Казакуо заступник голови Комiтету.Щнiстровського басейнового округу Республiки
Молдова.

Висловив слова вдячностi щодо висвiтлення даного питання та представлених доповiдей.також звернувся з проханням надання результатiв монiторингу, якщъ'вони проводилися, нампВ р. Гнила Липа та Щнiстер пiсля оприлюдн"""" йбормацii у ЗМI щодо aBapii" на
Бурштинськiй ТЕс. Запропонував i надалi обмiнюватися iнфърмацiею про стан хвостосховищ
для оперативного tIроведення монiторингу МПВ на територii РеспублiкrМолдови.

роман Михайлюк, заступника голови басейновоi ради, начальника ЩнiстровськогоБувр.
щоповiв про те, що монiторинг мпв р. Гнила Липа та р. .щнiстер проводився узапитуваний перiод, перевищень гд{ забруднюючих речовин не було 

"r"une"o. 
Запропонував

вiд iMeHi БР звернутися до ПАТ кСтебницьке гiрничо-хiмiчне .riдrrрrur.тво кПолiмiнерал>
щодО прискореНня розробКи iндивiдуального регламенту скиду po..ooi".

запропоновано iнформувати басейнову Раду Днiстра про подальшi плани та кроки
щодО зменшенНя ризику забруднення поверхневих вод вiд впливу хвостосховищ. ЗвернуЪ"""вiд iMeHi басейновоi ради lHicTpa до пАТ кСтебницьке гiрничо-хiмiчне ,riд.rр"еrсruо
кПолiмiнерал) щодО прискореНня розробКи iндивiдуаJIьного регламенту скиду розсолiв.

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗА> - одноголосно.
(ПРоТи>- немас.
(УТРиМАЛисъ>- немае.

рiшення прийняте 38 голосами, що становить lo0 % голосiв членiв
присутнiх на зборах.

ВИРIШИЛИ:

басейновоi ради,



Iнформувати басейнову раду Щнiстра про подальшi плани та кроки щодо зменшення
ризику забруднення поверхневих вод вiд впливу хвостосховищ.
звернутися вiд iMeHi басейновоi ради Щнiстрь до Пдт кстебницьке гiрничо-хiмiчне
пiдприемство <Полiмiнерал> щодо прискорення розробки iндивiду*",rоiо регламентускиду розсолiв.

VL Ревiталiзацiя малих рiчок на прикладi пiлотного проекту вiдновлення дiлянки рiчкиЯгорлик (басейн Щнiстра) та роль громад У цiй природоохороннiй дiяльностi.

СЛУХАЛИ: Юрiя Голубева, директора ТОВ кЕКОБЕРЕГ).
щоповiв про те, що за пiдтримки проекту ГЕФ в басейнi рiчки .щнiстер вдалося

реалiзувати пiлотний проект кЕкологiчне 
-вiдновлення 

частини рiчки Ягорлик вiд села
!ОВЖаНКа ДО СеЛа РОЗiВКа>, ЯКИЙ бУв виконаний B2018-2021 рр. Окня"""по. сiльською радою.I-{ей проект започатковус вирiшення проблеми зникнення м.}лих рiчок через нерацiональнi
МеТОДИ ВеДеННЯ СiЛЬСЬКОГО ГОСПОДаРСтва, змiни клiмату або зарегулiованiстi. тепЁр я.орпrп,
рiчка в одеськiй областi, приток Щнiстра, . .rойr""rr"* прикладом того, як добреспланованими зусиллями можна лiквiдувати наслiдки шкоди, завданоi еко-системi. !анийдосвiд щодо вiдновленЕя р. Ягорлик може бути використаний як приклад для вiдновленнямilлих рiчок iншими територiальними громадами нашоi краiни.

ВисТУПИЛИз
Олег Чижик, заступник начаJIьника БУВР Причорномор'я та нижнього.Щунаю.
Висловив пiдтримку щодо збереяtення та вiдноuпЪ"rr" малих рiчок, а також запримiтив,

що зауваження до даного IIроекту, якi були наданi технiчною радоЙ БувР ПричорнЙор'я та
ни>ttнього Щунаю не були BpaxoBaHi у представленому проектi.

Олена Яворськао .Щонецький нацiональний
Висловилася щодо надзвичайного досвiду,

даного проекту.

роман Михайлюк, заступника голови басейновоi ради, начальника ,щнiстровськогоБувр.
Звернув увагу щодо представленого проекту ревiталiзацii малих рiчок i запропонувавпредставникам в областях в басейнi Щнiстра зосередитися Еа виборi малих рiчок," якiнайбiльше потребують процесу ревiталiзацii, та здiйснйти ik вiдновлення.

Запропоновано iнформацiю про ревiталiзацiя малих рiчок на прикладi пiлотного
проекту вiдновлення дiлянки рiчки Ягорлик (басейн Щнiстра) u."." до вiдома.

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗАD - одноголосно.
(ПРоТи>- пема€.
((УТРиМАЛисЬ>- немас.

Рiшення прийняте 38 голосами, що становить I0O % голосiв членiв
присутнiх на зборах.

басейновоi ради,

ВИРIШИЛИ:
1, Iнформацiю про ревiталiзацiя малих рiчок на прикладi пiлотного проекту вiдновлення

дiлянки рiчки Ягорлик (басейн Щнiстрф взяти до вiдома.

1.

2.

унiверситет iM..B. Стуса.
якого набули фахiвцi, якi були залученi до



VII. Рiзне.
1) Iнформування про мiжнароднi подii та проекти в басейнi Щнiстра за202| р.

СЛУХАЛИ: Романа Михайлюка, заступника голови басейновоi ради, начальника
Щнiстровського БУВР.

,Щоповiв про те, що 28-29 жовтня 2021 роцi вiдбулося засiдання.Щнiстровськоi KoMicii у
м. Кишеневi (Молдова), а також про ocHoBHi результати та домовленостi, якi були прийнятi на
засiданнi KoMicii.

2) Пiдведення пiдсумкiв роботи басейновоi ради за 202| piK та План роботи
басейновоiради на 2022 piK.

СЛУХАЛИ: Олега Мандрика, про пiдсумки роботи басейновоi ради за 202I piK та
План роботи басейновоi ради на2022 piK.

Впродовж 2021 року вiдбулося 4 засiдання басейновоТ ради Щнiстра, з яких 2 черговi
засiдання та 2 позачерговi засiдання басейновоI ради. Пiд час цьогорiчних засiдань басейновоi
ради розглядulися TaKi важливi питання, як пiдготовка елементiв Плану управлiння рiчковим
басейном ,Щнiстра, стан хвостосховищ, представлення проектiв, якi створюються в межах
басейну ,Щнiстра, геоiнформацiйна система монiторингу стану рiчкових вод (ГIС-Днiстер), а
також було представJIено проект Плану управлiння ризиками затоплень району рiчкового
басейну Щнiстра. Бiльша частина плану роботи басейновоi ради Ha202I piK виконана.

Запропоновано затвердити план роботи басейновоi ради Щнiстра на2022 piK.

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗА> - одноголосно.
(ПРоТИ>- немас.
(УТРиМАЛИСЬ>- нема€.
Рiшення прийняте 38 голосами, що становить 100 % голосiв членiв басейновоТ ради,

присутнiх на зборах.

ВИРIШИЛИ:
1. Затверлити план роботи басейновоi ради ,Щнiстра на2022 piK.

Голова Басейновоi ради

Виконавчий секретар

Члени paxyнKoвoi KoMicii:

мАндрик

IBaHHa гнАТиШин

Вiкторiя РАШКОВЕЦЬКА

Ольга АНДРЕЙЧУК


