
IНФОРМАЦIЯ ПРО РЕЗУJIЪТАТИ ДIЯЛЬНОСТI

fнiсmровськоzо бшсейновоzо управлiлtня воdнцх pecypciB

за 2022 piK

Важливим напрямком дiяльностi Щнiстровського басейнового управлiння
водних ресурсlв е постlиFIии монlторинг т,ехнlчного стану водогосподарських
об'сктiв зони обслуговування, в тому числi комунальних та iнших власникiв.

Для визначення гiдlрологiчноi ситуацii, технiчного стану гiдротехнiчних
споруд фахiвцями управлiння за 2022 piK проведено монiторинг (з виiздом на
об'екти та дистанцiйно) бiльше 486 водогосподарських об'сктiв.

Пiсля паводкiв попереднiх poKiB на сr,огоднi все ще залишаються
пошкодженими 116 проIицqводкових об'ектiв, що знахqдяться на балансi
Щнiстровського БУВР, на вiдновлення яких необхiдно близько'h15 млн. грн..

Ремондно-доглядовi, ,: 1роботи викот{увались i gl#]Ё,lyи : руслових
ремонтувальникirj дiльниць. Виконано зрiзування та вирубування чагарнику на
площi t64,4 га, проведено обкошування водогочподарських об'ектiв на площi 281r,6
г&, проведено механiзовану очистку мirкгосподарських каналiв об'емом 6070
куб.м.,;вiдрgмонтовано 75 гiдротехнiчних споруд, проведеFо,,,гrобiл5у конструкдiй
гiдротехнiчцих споруд зага4чFоюlцлощею 1186 п|. ,.,_в4крнан9,бетоннi робрта(замрнолi.lеун4 швiв) .загцlним об'емом ,1,Зб ýуб..м., lrцрч_редецо ревiзiю,
ущiльн,ення водовипускiв 9 щт., установлено кiлометровi.,та ц!6етажнi стовпчики
13б ITTT., проре4ецо маркуваннfl гiдротехнiчних 

р поруд 64 шр.. .,l], ] tl ] i:,

, Фахiвцями дiльниць управлiння проводилася робота q |органами мiсцевого
самоврядування (мiськими, селищними, сiльськими радами) lp члрнь утртманн+
внутрiтттньоцосподарськоТ мелiоративноi Mepel4i, Ha4BHociTi па,т9хлiчного стрн}
захисних водогосподарських об'ектiв. 

,; i l |,]; l,(], l, l

,.1,1i;llt,:i:t,Irl,,,lУ 2022 рочi програмою, i затвердженоц накqзом,, ДерцqрдагенFстра вlд
12.01 2Р22 Jtlb 5 <Про впровалження Порядку здiйснення дер?цавчогр молiтррилгу
вод)), затверджечо 2|| пункliв для виконанчя дiагностичнQгрлi i операцiЙнргq
монiтопингч R барейнах Щнiртра, Вiсли та .Щунаю, а також'2 цуццlи на виконанняL J,

дослiдниць\g|о цонiторингуi ч басейнi р. Щнiпрр, тобто щqмi9днц9 на дослi4жерня
нaДioДилo,2|З'пpoбПoBеpXHеНиXBoД.'lii']].ii

В цiлопцу, на виконання iДержавноi програми монiторингу,,род у ?0?2 рqцi] , J,,

проаналiзов1но 2476 проб та виконано |227З8,вимiрюваць BMicTy забруднюючих
реЧоВин' t л_ ,i] i ', ', ,,,i l,, i I j ,( ., I

,Kpiry, тqго, з,квiтня 2022 poкyl вiдповiдно 4о дорученця Дярдрqдагецтства,вiд
04.04.2022 Jф 1|5|lЗl5l|1-22 <IIIодо державногр монiдорингу]чов9рхн9вих водр, ?-метою заOрзпечечня виконання державного монlторингу в умовах военного стану,
в лабораторiю на дослiдження надходили проби поверхневих вод з рiчкових
басейнiв Днiгдпа, Сiверського Щiнця, Пiвдрнного Бугуl ,,1,тQ r рiчок лбрсе}ну
Причорномgр'я. В загальному, на виконання доручення проача4[э9рацо 8l8 цроý т7
виконано 35848 вимiрюваllь BMicTy забруднюючих речовинj , 

'' 
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На виконання,ЩорученFд Дертводагентстра вiдд |2.|2.20Z],]tfg, 5 03 4 l 4l I l,|l -?2,?
мет?ю п4анувачня робiт з впровадження ,П_орядку злiйрн9ц}я 

,,д9ржзвнрг9монiторинf} вощ, затверджрtilgго Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

l, li,,,,,:, ii l,,: ],.1,1
i .l ,jl',lIil,i;', I i I i t,,! 
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19,09,2018 j\Ъ 758' !нiстровськиМ БувР проведено розрахунок потреб уфiнансуваннi на 202з pik за бюджетною програмоюi к-гrквк zioToso
<ЕКСП"ШУа'ГаЦiЯ ДеРЖаВНОГо водогосподарського'*оrпЪ.пЪу ,га 

управлiнrr" Йr"r"
РеСУРСаМИ). j :,i ,Розрахунок потреб проведено з врахуванням проскту програми монiторингу
на2O2З piK, на дослiдх<ення поступатиме 2|7 rryоб. Зu.uп"пu фru витрат становить
З5З8,2 ТИС.ГРН, В ПОРiвняннi з минулим роком .бiп"-." а на +1р,,+,". .р, у ;",;;;'iз значнИм пiдвиЩенняМ цiн на витратнi та палиВно-мастип""'i ,ur.pi-". OKpiM
того, враховано BapTicTb хiмiчних реактивiв, необхiдних для нрлагодження роботи
РiДИННОГО ХРОМаТОграфа, якi не змогли придбати у 2О22 роцi у ,",".*у ! дi.,oПостанови КМУ вiд 09.06.2о21 j\ъ 590 uПро затвердження,Порядку uiпо"u"""
повноважень !ержавною казначейсъкою службою в особливому режимi в умовахвоснногО стану). Збiльшення фiнансування за КЕкВ 2210- .Ъч"о""ть зз9,44
тис,грц' iДля зменшеНня:фiнансування на 2о?з piK TaKoЦ:,lPPa4oBaHo,,"u""ni 

рлабора7орiТ Pчrp.aTHi матерiuЩ, ; ], l,i ,,l , , .], ,i , ( ,.,)

, Tu{q*, rryiilЧ:"._1-"* БУВЧ проведено розрахунки пртRеq; у фiцанqуrалнiпридбануя приладiв та у фiнансуваннi nurrirun""o.o ремонту примlщень та
реконстРукцiТ системи врнтиляцiТ адмiнiстративного лаборр,,1орно-""робцrчр.о
корпусу . з виготовленням проектно-кошторисноi документАцiт'у"Z Q-r5 р,фцi, .uбюджетноЮ програмоЮ кпквК 27 о7 о50 <Експлуфд?цlД д9ржqвноговодогосподqрськqго комплекру Tq управлiнF"-_19{:иЧи i,P,9cypqp*"u (коутр
ДеpжaBнoгoфoндypoЗBиTкyBoДнoГoГocПoДapстpaКЕКBз110)l..|.|

,Вiддi{одл енергоефективнрстi та механiзацii в 2ОZ2роцi укцвд9но 16 доцоuорiq
з наданн+ п{ат+Iиr послуг екскаваторною та бульдозерною тецнлкоrо, автомобiлцуц
самоску4ами, автокраноМ таrчррYвРзення негабаритних uu"ru"qlр нДпiрпри.r..rОr, 

l'..На протяз\202). рок{ управлiццям нзлано платчrх_ лослу" 1"*"i5ою та ; . ; ,автоFрац!ТОРтом в кiлькостi,1| одиниць на суму 50з,1 
'"". .Р", TexHiKa та |,,

аВТоТранрЦqрТпроДоВжУюТЬ црацЮВаТи. i l.r,l:;,,,ii' ,| .,l, ,, ],,;]i:] ,i

ТеХНiЧНИ' iфпо' Д:l.т!о"."iо.о басеИно|ого упра"r|i""rij,!rдчцх pecypciq зi,||
перiод 3 01.Q12012 р. по 20.\2|2022 р. вiдповiдно ,".pu""* тендерних закупiвель на
лроектно-ришук).вальнi роботи та, прямих замовлень, пророди+J4tь i"*Йrip""iq;j
(ПРОеКТНО-ВИШУКУВаЛЬнi) робgди на понад 50 oQ;eKTax водного,[осподuр.r"ч,.'--

лл,л. л;__!__,!_ 
-1rrй перiод, рiдповiдно до пiдписаних оо"q"ор,iГ9:IlОДаеСЗВl: 

';'l' llll

- розроолено та видано замовнику проектно-кошторисну документатIiю на 17

- виготоВ{еfIо l погоджено Nqржвgлагенств9м 1.9 паспортi","а. ,рялнi оý'елтцв Т9уу
числi однiсi тетнологiчноi рибогосподарськоi водойми; , ; .;", , : :- проведено1 обсlеження i ;црнiт9ринг 106 tф .мелiорurц"по[о, Ёru"J, о.i-Ё""*
ЗеМеЛЬ 

1а 
ЗаУо:лення Щубовецькоi територiальцоi громади ,,j 'r i i- РОЗРОбП.lР 125.КОТТТТОРЧсЧ+.Iх документацiй'на доглядовi'робоr" для наших

експлуатацiйних дiльниць у 2022 роцi; :,

__ _Л" ВИТОНаЦНЯ Рi'''ення гgрii iqq"o-ФpaHKiqgbKoТ обласноi р;чFц flнi9lров,9лýи},4БУЧР здi{снювались пчоектн9-вишукувальнi роботи щодо Fiдrвц"цтваi чотиррqт
водоза+Цснr,IЛ гiдротехНiчgиХiРПоРУД в населеЧих пункТuц оОдfiрi1. П9 уппрдЬr,"1пряyи4 договочах проводил:сь чрректування нового будiвllичтра водозахисних
ДаМб На Р.СЛРИЙ Р '. СТРИй Лtrвiвgькоi областi,,нового будiвrgрцтuЬ ."i"оrогоiчноi

. : ll lr,l l., l,i , tt ,tljr,r,ll]',,;l ,i.,l,,,,, l lr'
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водойми для ПРАТ <Iвано-Франкiвськцемент),,реконструкцiТ дюкерного переходу
через р. Бистриця Надвiрнянська в м. Iвано-Франкiвськ для КП <<Водоекотехпром)),
капiтального ремонту берегозакрiплюючих споруд на правому березi рлрут
вздовж iнфiльтрацiйного басейну J\ьЗ водозабiрних шоруд в с.Кня*д"ф
печенirкинськот отг та ремонту опор (балочного) переходу водогону через р. Прут
в с. Шепарiвцi для КП <Коломияводоканал) та ряду iнших.

Вiдповiдно до планових показникiв надходжень на 2022 р. вiд проектно-
вишукуваJIьних робiт було передбачено отримати | 669,1 тис. грн. ЗважЪючи на
складнУ ситуацiю - дiю вiйськового стану В. ДеРЖаВi i обмеженiсть платежiв,
станом на20.12.2022р. надходження за виготовлену документацiю i наданi послуги
технiчним вiддiлом, на рахунок Щнiстровського БувР склали l047,g13 8 - тис.
грн. Що кiнця року очiкусться ще постугIлення близько 100 тис.грн.

]

За 2022 piy вiддiЛОМ: водних вiдносин та басейново[ .рраgмод|i отримано
вхiдноi кореспонденцiТ (в,т,ч.'до вiдома) в кiлькостi 880 ШТ.,1Я.Ку було'роз.r}""уrо|

_опрацьовауо i надано вихiдн1l iнформацiю, iз lних 5 доручецh: ДРРжчодаг!нтсFв?
УКРаiНИ, l,.: ;l , ll,,1.,,., li,] ,,,,

|i4поliл}rо . до доруче+{ня обласноi державноТ 4дмiцiсtр,Qщr} l1 Та ;нрч€tльн+4к?
управлiнн1 9iддiлом виконуютрся документи oplaHiB влади вищого рiвня (Аt'Iу;
КУУ, ВРХ, ti KoMiTeTiB, народних депутатiв Украiни, MiHicTgpcTB, вi4омqтц,
обласн9Т; l ц?ди, i, депутатiв обласноi ради в т.ч. по"rрЬпц, "q нил) qа
пiДцисом голоqи.3бо_першого заступника голови облдержалмiцigтр?цlТ. i:i,,, ,| , j,,

За 2022 ,рtц<. було вик?нано 5 таких дgкументiв, ,epryaiH риколання яких
КОНТРОЛЮеТЬсяl вiллiлом контролю обласноi дЕржавноi адцлiнigтрЕт{iТ. Рорглянуто i
наданоliнформацiю на iнформацiйнi запити в кiлькостi 8 rrrT,l lq9ернення та скарги
громадян в кiльксiстi 13 шт., депутатськi звернення i депутur.uк'i .ъп"r, в кiлькостi
5 шт' якi надiслацi до Щнiстровського БувР та перенаправлlрн! ЧlQДА i 8р. ,] i , i,, ,.

, Вi4.]праро9хоронних органiв надiйlлло, 22 лист4 цпi "Ki було уадрно
iнфорщаuilо,л i, ,, , i , 1 i,lll, /li, i. r;l,i.,j]lji,il]:i

З? 2022 piK вiддiлом видано технiчнi умови, вiдповiдно до листiв, в кiлъкостl
2 .lлт.Iоfluчq.чисновки до уцррвдiцня мiстобудування та архilеffтури вiдповiдчq дg
мiстобулiqнрiлокументацi'iуltiлькостi32штУк. l ;r;,l l i ,l i,,,

,, У звiтномУ лерiодi рgзроблено та подано на затвррдтецнт у ;,с,ЧЦIЧр
ДержвgЛаге}lтчтва 4Зi режаЙод робоrи водних 9б'сктiв, "цrчiЁюiЙ р.*"й роОоЪл1
Чечвинсlко|о та Fур_чуI9\$ого ВоДосхоВиЩ. ]] i tii,r;: г li :

_ 4"icTpoBcbKe БУВР тigно спiвпрацюе з ýектором тер4цорiалчного| органу р
IВанg-Франкjвськiй област! fiержродагентства Украiни що49 рqзгляду прое4liв

:..yTI:]|"ц щуо вiлвlлрння земельних дi4янок u9ё",о.о. ,,,Ф9"Дх фiзичниц i
юридичним о9gýзха, розгляду проектнот документацii будiпр"Itтва | ца родsчх
об'ектqх,jllогоaж?ння проектуlзон caHiTapHoi охорони, пропозиц1}й iiрежипдiв роOоiи
водних об'ектiв.

ВiДПОвiдНо До звернень, було розглянуто l0 справ i нiдано пропозиц11 та
I

рекомендаrI11 до висновку прg погодження lпроекту зон ,,craHipqpHoi охор9нл
водозаQоРУ Циlн4х пiдзепlних,вgд,в кiлькостi 7.шт. та щодо п9годженнц договрру
ОРеЧДи Водчих об'ектiв 2 шт, цодq проведення робiт на землях родirого фонду 1шт.

Вiдлiлрм, бу:: оцрацчорано матерiали, пiдготgвлчпр,,lr? 
ладан9 ,дq

ЩеРЖводаГеFтства Украiни, з |метою зrLлучення коштiв з держ?,,р}ilQго 9юджiету(,на
викQнацня п9р{хqчергових qqхgлiв для захисту вiд lпкiдливоi дi[ вод на 2022 piK за

I
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Загальнодержавною програмою .КПКВК 2707070 <Захист вiд шкiдливоi дii вод
сlльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь, в тому числi в басейнi

р. Тиса у Закарпатськiй областi> пропозицiТ на фiнансування за КПКВК 2707070'.-оформленi вiдповiдно до Порядку використання котптiв, передбачених у
державному бюд}кетi для захисту вiд шкiдливоi дii вод сiльськлх населених пунктiв
та сiльськогосподарських угiдъ, затвердженого постановою:iКабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд2З.02.201 l ]ф 137 (iз змiнами). 

,

Вiдповiдно до Порядку планування та фiнансування, lприродоохоронних
заходiв з обласного фонду охорони навколишнього прир-сiлного середовища,
затвердженого рiшенням обласноi ради вiд 0З,02.2014 J\Ъ '||87-27120|4 <Про
обласний фоrrд охорони навколишнього природного середовища)), подано на
2022piK27 запитiв на загальну суму 1З8 845,2 тис. грн., для з€Lлучення коштiв з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовIiща для проведення
вищевк€lзанчrза4одiв. l . | ,, :;,,1,1 ,ll, J t ,,

Стацоц на даний час, коцти з облаQного фоrду 9rрр9ни приррдного
навколт4шнього с9редовища д+я проведення робiт не видiлялиf,ь,,,, ,, I r ( .i

водних pecypciB {краТни вiд 18.02.2019 року J\b,28 <Про прдалця рiчноi звiтроgрi в
питань учррвлiнцrя водними,i ресурсами) вiддiлом було опR?чьqЕано та тIодан9
вiдповiдно встановленоi форми та у визначенi r, строки рiчниЙ
звiт з пцтань уцравлiння водн4м4 ресурсами в ryIежах рiчк9роцо Рqgеfrну fiHicTpa тр

рiчний звiт q питань у_праqлiння водними ресурсрми по басейIJуlрiчlси Прут B,MeT{ax

Iвано-Qрар5iвськрiобластi. i riii, ] ,l ,l_,:. i ,., ,,l
F|а, вц5оначня наказу,,ЩерщводагентстваУкраТни вiд 1ý.lтррqня 202? рощу

М 44 про затвердження плану заходiв, з урахуванням наказуl]]Д9Rжв.9лагqчтсFв?
J\Ъ 1 105 , рiд 18 грудня , 2020 рр4у щодо ýlтр9рджен9го ллаFуг
графiку прg;;есу розроблення проектiв планiв управлiння рiчковими басейнами,

Щнiстровське. БУВР _ злiйснюс робору щод9 чiпготозкlа ,Плрну
управлiння,рiчковим басейнqм Днiртра вiдповiдуо до плачу ,р9бiт,Щнiстровського
БУВР цq 2022 р. (пiдготовка Програми заходiв пр4 , qозррбленнi ,,fIлану
управлiння рiчкорим басеfrцомl,Щнiстра на ,перiод ?О?i;?Ч70 Rокц , тЕJL,,.

враховую.lи,пл,анування захqлiв у рамках военн9го та вiдбудочtl9р;пррiолiв), , i

, Такqж, вiдповiдно до Порядку розроб4ення Плаflу 1управлiння рiчкорипд
басейнопд, ?атвердженого пgf,тановою Кабiнету MiHicTpiB У5рРiНr qiд, 1ý lTP?PHs
20lr7, poкyr },fчЗф6,, здiйснено пiдготовку iнформрчii пg суббарпrнуi Чр{r1 в yета{
Iванр-Рgар4iвськрi областi, з. метою забезпечення виконання',роздiлу 7 <Оrляд
виконаFня potpQM або захоцiв, включаючи rlrляхи досягнрнч{ визначених;,чiлрЬ1
та 9 мqтою забезпечення, пiдгgтовки Програми заходiв,,,,]г14?но уlагальненi
вiдповiдно. 

'до;tистiв 
терирорiальних громщ суq;:кFЁр ;1гi9под?рю+врFля

пропозицii до Програми зqходiв рiчкового суббасейну Цриту rp м9жах IBaHo-

Франкiвgьцqiобластi. i; i , i,ii;t,l .i,, l ,,i,t
, Г{роредеIlо lтри засiлаqgя ýасейновоi ррли .Щнiстца, 

'fi?Rел 

яких 9днQ, т
позачергове. На засiданнях ррзглднуто TaKi питання як: 

l,,,, , ,, i r , ,i ,, 1,

- i Представлення прgе1сFу \4етодичних рекомендзцifi ,,цо4о встанорлення
екологiчн4х , чiл9й та розроýки црограми заходiв Плану y{,Iрррлiннд рiчковим
бассейном fiHicTpP. : 1 j l] ]llt il ,:,i. :,,,.. i]i,,l,,

, -, Викрн4нця державцqlо монiторингу МПВ бассейц4lillД$iqтра в ум9раё
ВОеННОГОСТ?НУ. i : ri r i ,l ;:t1,1i,i i:,t 

' l ] .,,.,._,,i i.,.r

r l ) l ,, I l I j : ll,;l, )l-": i] (,:,.)] l, ;



,)

- Результати виконання rrрограми державного мон!торингу та вплив

вiйськових дiй на стан VlПВ басейну Щнiстра у 2022 роцi; ,, 
:,

- План управлiння ризиками затоплення районLрiчкового,басейну Щнiстра;

-BизнaченняМaсИвiвlliдзeмниXBoДвбaсeйнiЩнiстpa;l
- обговорення розпорядження Кабiнету ,MiHicTpiB YKpaiHr J\n714-p вiд, 12

серпня 2О22року та напрацювання звернення до Президента Ухраiни,
Пров.д."о 2 засiiання Мiжвiдомчоi KoMiciT по узголженнЮ,режимiВ роботИ

водосхоВищ комПлексногО призначеннЯ та водогосПодарськиХ систем у районi

- о2 червня 2О22 р. заслухано iнформацiю про гiдрологiчну ситуацiю в

басейнi рiчки !,HicTep tru Ъir""о-осiннiй пЬрiод 2о22 РокУ, про якiсть поверхневих

вод в басейнi рiчки Дiнiстер, а також пропозицii щодо погодженняiрежимiв роботи
водосховиЩ комплекСногО призначеннЯ та водогосподарських систем у районi
басейну рiчци {HicTep на лiтFhо-осiннiЙ пеРiОД. : ,_ ,itti,t )]i l . .. ] ,,,ii

-, i грудня zoiz року giдбулось чергове засiдання Мiжвiдомчот комiсii по
, l | .,r.

узгодженн[р режимiв роqgти водосховищ l комплексногQ 1,, [tр|знат[ення :i 
т

водогоспод?рських систем у ,районi басейну РlЧкlа Д"r:rYР, на якому заслухано

iнформацir ДРр гiдрологi.пrу ,Ь"rуuцi. в басейнi рiчки д:::iт на зимовlй перiол

zоzirzоZЗ, poKiB та пропозиц1l членlв комlс11 }цодо погоджЁн{$Я ,РеЖИмiв роботи
tr

водосхрвищ jкомплексного призначення та в9догоспчдар9ькк+ си9темr У Р?чонl
басейну рiчки Щнiстер на зиморий гlерiод 2022-2923 

.poKiB,. ]| l,:,,i,.,, |... , _ , 
,

, крiц |того, вiддiл водних вiдносин та басейновоi взаемодiт брав активну

участь " 
пiдцоrовцi та безцосереднрр в проведеннi наступних gBfiT,Ta Рахолiв: .;..i'Ё.e""''HЬoГoДняЧPДинaтемy:<ПiДземнiвoди>>;','tl.i'

i . , ,fiеньРднання. ll

., , 1iЩещвишиВаНКИ; ,: rt il i l l li ,:.,.

.' ,.,,Мi*уародниЙденрчистиХýереГiВ>" |, ,]| ll , | | _i___
, Дr+ ,вiдзlrачен"".В_"...jir:lього Щняjод" qчIjлол:"_,111",1?fх_9ди|рцр4мочан} на

пlдвищення ркрлогlчно1 свrдоцостi i обiзнанортi громалgркр,qтi щодо пqобщем,

пoв'дзqниXЗBoДнимфaктopoМlBpaМкaхB1ДЗн1"-Р11"
В ,rрqч"i 2о22 року ,fiнiсцровським БувР було вiдзначено переможцlв

|^
VIiжнародFотоr басейновоrо ,1orrnyp.y <Барди Щнiстра, ,:,,lri]Q21>> пiл4евi7ом

<ЗахисЪимо Qiорi7номанiття - qбЕрржемо палiтру прлиродИ!>2,. r:l:ii;t tl; _ i *
Стартурав ; XIII Мiжнарод""i басейновий конкурс кБарви .Щнiстра>

пiДДевiзoм'кCпiлдьнapiкa-спiльнемaйбyтне!>.
станоц,t 

"u рuойлнi конкур. 
"u 

.ruдiт завершення та пiдготовки до вручення

призiв. .l : i:, i

Що VIiжнаррдного дня Щнiстра фахiвцями з метою попу,+яризацiТ :_т:aу 
,u

виховання дбайл4вого ставлення до водних pecypciB бул? проведен, ,ту]_ для

дошкiлънят в садочку <телеqиý), а також здiйсцено екологiчну акцiю з прибирання

берегiв,р!чог. l r i i I l ;l ;ii,; ,,,,,i l,,,,_l:,,,it.,,

; i ФЪхiвцями вiддiлу . до Д"" довкiлля зфйснено пцIиqиRаff".ыlУ' 0ЁовцХ

вiдходlв б"q..7 qiчки БисJриця Нqлвiрнянська у селi Грабовець Богородчансъкого

.l , Конкурс <Барви ,.Щцiстрu;
о , $Уtriжнародний дрнр ,Щнiстрu;
. $Д?нь довкiлля>; :i l :

району, ,.l i,l
'il] i

ll

:J

l:],!iir i: l] , :i

1,7



l

I

режимi.

самоврядування (мiськими, селищними,
внутрiшньогосподарськоТ мелiоративноТ
захисних водогосподарських об' eKTiB.
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В.о. начальйика управлiн
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Фахiвцями дiльниць управлiння проводилася робота з органами мiсцевого

мережi, Уаявностi та технiчного стану
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