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III
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

від “Ж "

20^Ґр.

Київ

№

№

Про затвердження Положення
про басейнову раду Дністра та її
персонального складу

На виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р,
керуючись Типовим положенням про басейнові ради, затвердженим наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.01.2017 № 23,
відповідно до протоколу зборів представників заінтересованих сторін щодо
формування складу басейнової ради річки Дністер від 15.11.2018 № 1 та з
метою забезпечення її роботи, НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити Положення про басейнову раду Дністра, що додається.
2.
Затвердити персональний склад басейнової ради Дністра, що
додається.
3.
Департаменту водного менеджменту (Лисюк) забезпечити
підготовку проектів відповідних наказів з метою реалізації рішень басейнової
ради.
4.
Управлінню комунікацій з громадськістю та захисту інформації
(Ковтуненко) забезпечити висвітлення інформації щодо діяльності басейнової
ради на офіційному веб-сайті Держводагентства.
5.
Дністровському басейновому управлінню водних ресурсів
(Михайлюк) забезпечити взаємодію з басейновою радою та висвітлення
інформації щодо її діяльності.
6.
Контроль за вик
ика Голови
Агентства П.Гвозденка.

Голова Агентства

І.Овчаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
водних ресурсів України
від М
М
.*
№ 3
ПОЛОЖЕННЯ
про басейнову раду Дністра
1.

Загальні положення

1.1. Басейнова рада Дністра (далі - басейнова рада) створюється
Держводагентством та є консультативно-дорадчим органом у межах району
басейну річки Дністер.
1.2. Басейнова рада діє у межах району басейну річки Дністер на
території Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської,
Хмельницької, Вінницької та Одеської областей.
1.3. Басейнова рада створюється відповідно до статей ІЗ3 та 15 Водного
кодексу України, на основі принципів Конвенції про охорону та використання
транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року, Директиви
2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2000 року про
встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики, з
метою врахування інтересів усіх заінтересованих сторін щодо використання і
охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах району басейну річки
Дністер при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними
ресурсами за басейновим принципом.
1.4. Басейнова рада у своїй діяльності керується Конституцією України,
Водним кодексом України, міжнародними договорами України, законами
України, іншими нормативно-правовими актами України та цим Положенням.
1.5. Рішення басейнової ради враховуються під час розроблення та
виконання плану управління річковим басейном Дністра, плану управління
ризиками затоплення (у формі пропозицій), реалізації заходів щодо
раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у
межах району басейну річки Дністер.
2. Завдання і функції басейнової ради
2.1. Основними завданнями басейнової ради є:
2.1.1. Вироблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів
підприємств, установ та організацій у галузі використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів у межах району басейну річки Дністер;
2.1.2. Сприяння забезпеченню інтегрованого управління водними
ресурсами та управлінню ризиками затоплення у межах району басейну річки
Дністер;

2.1.3. Забезпечення узгодження інтересів та координації дій
заінтересованих сторін щодо управління водними ресурсами та ризиками
затоплення у межах району басейну річки Дністер;
2.1.4. Сприяння співпраці центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,
міжнародних організацій, громадськості та експертів (за згодою) у забезпеченні
досягнення «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих
вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних вод, а також
«доброго» екологічного потенціалу штучних та істотно змінених масивів
поверхневих вод, зменшення потенційного негативного впливу затоплень на
життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну
спадщину та господарську діяльність у межах району басейну річки Дністер;
2.1.5. Надання пропозицій до проекту плану управління річковим
басейном Дністра та проекту плану управління ризиками затоплення;
2.1.6. Сприяння виконанню плану управління річковим басейном Дністра
та плану управління ризиками затоплення, державних, цільових, галузевих,
регіональних і місцевих екологічних програм і проектів;
2.1.7. Сприяння розробленню та реалізації програм і проектів технічної
допомоги, залученню інвестицій для виконання заходів, спрямованих на
покращення екологічного стану району басейну річки Дністер, зменшення
потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини,
навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську
діяльність;
2.1.8. Оцінка виконання плану управління річковим басейном Дністра та
плану управління ризиками затоплення.
2.2. Басейнова рада відповідно до покладених на неї завдань:
- розглядає та схвалює проект плану управління річковим басейном
Дністра та надає пропозиції до проекту плану управління ризиками затоплення;
- бере участь у заходах з реалізації плану управління річковим басейном
Дністра та плану управління ризиками затоплення;
сприяє впровадженню ефективних економічних механізмів
забезпечення реалізації плану управління річковим басейном Дністра та плану
управління ризиками затоплення;
- готує пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та
інвестицій для виконання заходів плану управління річковим басейном Дністра
та плану управління ризиками затоплення;
- розглядає та схвалює річні звіти про виконання плану управління
річковим басейном Дністра та надає пропозиції до звіту з виконання плану
управління ризиками затоплення;
- сприяє здійсненню узгоджених дій для покращення екологічного стану
району басейну річки Дністер та зменшення потенційного негативного впливу
затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище,
культурну спадщину та господарську діяльність;
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- організовує взаємодію з питань, пов’язаних зі збором, регулярним
обміном і поширенням екологічної, в тому числі водогосподарської, інформації
в межах району басейну річки Дністер;
- розглядає питання щодо екологічного, кількісного та якісного стану
водних ресурсів у межах району басейну річки Дністер, аналізу й оцінки
ризиків недосягнення покращення екологічного стану водних ресурсів у межах
району басейну річки Дністер та наслідків його змін для природних екосистем і
галузей господарства, а також прогнозу процесів, що впливають на якість
водних ресурсів й обсяги водокористування;
- розглядає питання щодо зменшення потенційного негативного впливу
затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище,
культурну спадщину та господарську діяльність;
- надає пропозиції щодо екологічних цілей плану управління річковим
басейном Дністра та можливих відхилень від строків їх досягнення;
- надає пропозиції щодо зменшення потенційного негативного впливу
затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище,
культурну спадщину та господарську діяльність до плану управління ризиками
затоплення;
- розглядає питання водогосподарського балансу та соціальноекономічного розвитку у межах району басейну річки Дністер;
- надає пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних) заходів з
екологічного оздоровлення району басейну річки Дністер, зменшення
потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини,
навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську
діяльність, механізмів їх фінансування;
- сприяє розвитку міжнародної співпраці у районі басейну річки Дністер.
3. Права басейнової ради
3.1. Басейнова рада має право:
3.1.1. Схвалювати проект плану управління річковим басейном Дністра та
надавати пропозиції до проекту плану управління ризиками затоплення;
3.1.2. Брати участь у заходах з реалізації плану управління річковим
басейном Дністра та плану управління ризиками затоплення;
3.1.3. Надавати пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів
та інвестицій для виконання заходів плану управління річковим басейном
Дністра та плану управління ризиками затоплення;
3.1.4. Схвалювати інформацію про хід виконання плану управління
річковим басейном Дністра та плану управління ризиками затоплення;
3.1.5. Надавати пропозиції щодо екологічних цілей плану управління
річковим басейном Дністра та можливих відхилень від строків їх досягнення;
3.1.6. Надавати пропозиції щодо зменшення потенційного негативного
впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне
середовище, культурну спадщину та господарську діяльність до плану
управління ризиками затоплення;
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3.1.7. Розглядати питання водогосподарського балансу та соціальноекономічного розвитку у межах району басейну річки Дністер;
3.1.8. Надавати пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних)
заходів з екологічного оздоровлення району басейну річки Дністер, зменшення
потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини,
навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську
діяльність, механізмів їх фінансування;
3.1.9. Отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
3.1.10. Утворювати у своєму складі у разі потреби постійні або тимчасові
робочі групи, комісії тощо;
3.1.11. За необхідності залучати до роботи басейнової ради представників
профільних організацій, установ, окремих спеціалістів та вчених (за згодою);
3.1.12. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів;
3.1.13. Мати інші права відповідно до законодавства.
4. Склад та керівні органи басейнової ради
4.1. Басейнова рада здійснює свою діяльність у взаємодії з Дністровським
басейновим управлінням водних ресурсів, Басейновим управлінням водних
ресурсів Західного Бугу та Сяну, Басейновим управлінням водних ресурсів
річок Прут та Сірет, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний
Буг, Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор'я та
нижнього Дунаю, Регіональними офісами водних ресурсів у Тернопільській та
Хмельницькій областях, Міністерством екології та природних ресурсів
України, Державним агентством водних ресурсів України, місцевими органами
виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, що здійснюють свої
повноваження у межах району басейну річки Дністер, Комісією зі сталого
використання і охорони басейну річки Дністер, іншими заінтересованими
організаціями, установами, підприємствами, громадськими об’єднаннями.
4.2. До складу басейнової ради входять представники заінтересованих
сторін: центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, Дністровського басейнового управління водних ресурсів,
Басейнового управління водних ресурсів Західного Бугу та Сяну, Басейної ого
управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, Басейнового управління
водних ресурсів річки Південний Буг, Басейнового управління водних ресурсів
річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, Регіональних офісів водних рес\ ів
у Тернопільській та Хмельницькій областях, водокористувачів, підприєм з,
установ, організацій, громадських об’єднань (за згодою), що здійснюють с ю
діяльність у межах району басейну річки Дністер або діяльність яких пов ’у дна
з районом басейну річки Дністер.
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4.3. Басейнову раду очолює голова басейнової ради. Голова басейнової
ради має одного заступника, який виконує функції голови у разі його
відсутності.
4.4. Голова та заступник голови басейнової ради обираються з числа
членів басейнової ради шляхом голосування.
4.5. Голова басейнової ради:
- затверджує порядок денний засідання басейнової ради, дату і місце його
проведення;
- відкриває, веде і закриває засідання басейнової ради, виносить на
розгляд і голосування питання й пропозиції, оголошує результати голосування,
стежить за дотриманням регламенту та підписує протокол засідання басейнової
ради;
- представляє басейнову раду в органах виконавчої влади різних рівнів,
органах
місцевого
самоврядування,
громадських
об’єднаннях,
на
підприємствах, в установах, організаціях, органах міждержавної співпраці;
- вносить місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування та іншим заінтересованим сторонам пропозиції щодо
виконання заходів з екологічного оздоровлення басейну річки Дністер;
- забезпечує здійснення взаємозв'язків із засобами масової інформації,
організацію висвітлення діяльності басейнової ради в засобах масової
інформації;
- організовує роботу секретаріату басейнової ради.
4.6. Для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та
організації виконання прийнятих басейновою радою рішень утворюється
секретаріат - постійно діючий робочий орган басейнової ради. Секретаріат
басейнової ради очолює виконавчий секретар, обраний басейновою радою.
Положення про секретаріат та його структура затверджуються басейновою
радою.
4.7. Склад басейнової ради формується зборами представників
заінтересованих сторін. У випадку висування двох і більше кандидатур від
одного органу, підприємства, установи, організації або об’єднання, зазначених
у пункті 4.2 цього Положення, вибір представника здійснюється шляхом
рейтингового голосування.
^ 4.8. Водокористувачі становлять не менше ніж ЗО % чисельного складу
басейнової ради.
_ 4-9- Максимальна кількість представників однієї галузі у складі
басейнової ради дорівнює кількості адміністративних областей, на території
якихдіє басейнова рада. Якщо кількість кандидатур для включення до складу
басейнової ради від однієї галузі перевищує максимальну кількість,
передбачену цим пунктом, представництво до басейнової ради від цієї галузі
визначається рейтинговим голосуванням.
4.10.
Максимальна кількість представників громадськості у складі
басейнової ради становить не більше ніж три представники громадськості від
однієї адміністративної області. У разі ненадання трьох кандидатур від однієї з
областей надлишкова квота рівномірно розподіляється між рештою областей.
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Якщо кількість кандидатур для включення до складу басейнової ради від
громадськості перевищує максимальну кількість, передбачену цим пунктом
представництво до басейнової ради від громадськості визначається
реитинговим голосуванням.
4.11.
Персональний
склад басейнової
ради
затверджується
Держводагентством
на
підставі протоколу
зборів представників
заінтересованих сторін.
4.12. Члени басейнової ради здійснюють свої повноваження на
громадських засадах. Строк дії повноважень члена басейнової ради становить 5
років.
• Дл ^ ^
Члени басейнової ради мають право отримувати необхідну
інформацію про діяльність басейнової ради та порушувати на її засіданнях
удь-які питання, що належать до компетенції басейнової ради відповідно до
Положення про неї.
4.14. Повноваження члена басейнової ради автоматично припиняються з
моменту припинення трудових відносин із заінтересованою стороною, яка його
делегувала, або у разі позбавлення заінтересованою стороною, яка його
делегувала, повноважень для участі в басейновій раді. Відомості про
припинення повноважень члена басейнової ради, а також кандидатури нових
членів відповідні заінтересовані сторони подають до секретаріату басейнової
ради у десятиденний строк. Зміни до складу басейнової ради вносяться
Держводагентством за поданням секретаріату басейнової ради протягом 15
робочих днів.
5. Порядок роботи басейнової ради
„5-1- Басейнова рада визначає та затверджує регламент своєї роботи,
приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання
Робочі органи басейнової ради в своїй роботі керуються регламентом
басейнової ради.
5.2. Основною формою роботи басейнової ради є її засідання. Басейнова
рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і
напрямів роботи.
5.3. Засідання басейнової ради проводяться за необхідності, але не менше
ніж два рази на рік. Засідання басейнової ради проводяться на території району
басейну річки Дністер.
.
5 Л ■ Засідання басейнової ради є правомочним, якщо на ньому присутні
більше половини її членів.
5.5. Засідання басейнової ради є відкритими.
. . . ^ П о з а ч е р г о в е засідання басейнової ради може скликатися за
ініціативою голови басейнової ради, його заступника або Голови
Держводагентства.
5.7.
Дата, місце та проект порядку денного засідання басейнової ради
визначаються на попередньому засіданні басейнової ради та оприлюднюються
на офіційному веб-сайті Держводагентства, а також на веб-сайті
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Дністровського басейнового управління водних ресурсів у розділі «Басейнові
ради» не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання басейнової ради.
5.8. Рішення басейнової ради оформляються протоколами її засідань, що
підписуються головуючим на засіданні, направляються членам басейнової ради
та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства у розділі
«Басейнові ради», а також на веб-сайті Дністровського басейнового упраї ііння
водних ресурсів.
5.9. Рішення басейнової ради приймаються відкритим голосуванням
простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та реалізх гься
шляхом видання відповідного наказу Держводагентства.
5.10. Басейнова рада інформує про свою роботу шляхом розміщеі я на
офіційному веб-сайті Держводагентства, а також Дністровського басейі зого
управління водних ресурсів у розділі «Басейнові ради» річного плану р боти
басейнової ради, складу постійних та тимчасових робочих органів басе і ової
ради, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою р юту
тощо.
5.11. Матеріально-технічне забезпечення проведення засідань басе: ової
ради здійснює водогосподарська організація на території якої відбуь ься
засідання.

Голова басейнової ради

О.Мандрнк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
водних ресурсів України
від £ & . / /
№ 9 73
Склад басейнової ради Дністра
№
з/п

П р ізв и щ е , ім ’я, п о б а т ь к о в і
ч л ен а б а с е й н о в о ї ради

О р г а н іза ц ія , я к у п р ед ст а в л я є

1

Апостол Михайло
Володимирович

2

Білоус Андрій Васильович

Радник Міністра внутрішніх справ України,
радник Першого віце-прем’єр міністра
України з питань агропромислового
комплексу (на громадських засадах)
Львівська обласна рада

3

Басараб Сергій Михайлович
Боліновський Андрій
Володимирович

Івано-Франківська обласна рада
Приватне агропромислове підприємство
«АГРОПРОДСЕРВІС»

Бухтіяров Михайло Петрович

Біляївська міська рада

4
5
6

Вадзюк Степан Несторович

7

Грицишин Петро Михайлович

8

Гнип Орест Петрович

9

Гречаник Руслан Мар’янович

10

Гасимов Ріафет Садиг огли

11

Грубінко Василь Васильович

12

Гордійчук Валерій Григорович

13

Гольцов Володимир Іванович

14

Гричулевич Лілія
Олександрівна

15

Галак Андрій Валентинович

16

Гуляєва Оксана Олександрівна

17

Дзюблюк Тетяна Василівна

18

Димінський Юрій Мар'янович

Громадська рада при управлінні екології та
природних ресурсів Тернопільської обласної
державної адміністрації
Західний центр Українського відділення
«Міжнародного центру наукової культури Всесвітня лабораторія»
Державний регіональний проектновишукувальний інститут «Львівдіпроводгосп»
Департамент екології та природних ресурсів
Львівської обласної державної адміністрації
Управління екології та природних ресурсів
Івано-Франківської обласної державної
адміністрації
Гідроекологічне товариство України
Комунальне підприємство
«Міськтепловодоенергія»
Філія «Інфоксводоканал» Товариство з
обмеженою відповідальністю «Інфокс»
Громадська організація «МАМА-86-ОДЕСА»
Головне управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій України в Одеській
області
Приватне акціонерне товариство
«Укргідроенерго»
Громадська рада при Хмельницькій обласній
державній адміністрації
Регіональний офіс водних ресурсів у
Хмельницькій області

№
з/п

П р ізв и щ е , ім ’я, по б а т ь к о в і
ч л ен а б а с е й н о в о ї ради

19

Заячук Мирослав Дмитрович

20

Заяць Веліна Владиславівна

21

Іващенко Олексій Юрійович

22

Ігнатюк Олексій Анатолійович

23

Коваль Володимир Миронович

24

Кімачук Роман Михайлович

25

Ковтун Михайло Іванович

26

Кузьма Володимир Антонович

27

Крисак Іван Богданович

28

Качка Анатолій Ярославович

29

Клим В’ячеслав Степанович

ЗО

Кавуля Андрій Васильович

31

Кальніченко Володимир Ілліч

32

Катрук Юрій Іванович

33

Кременюк Михайло
Володимирович

34

Казимиров Роман Олегович

35

Клімов Сергій Васильович

36

Ключник Наталія Леонідівна

37

Капуста Тарас Ярославович

38

Лашта Оксана Володимирівна

39

Мальований Мирослав
Степанович

40

Маланич Микола Миколайович

41

Мандрик Олег Миколайович

О р г а н іза ц ія , я к у п р ед ст а в л я є

Чернівецька обласна державна адміністрація
Дунаєвецька міська рада
Міжнародний Благодійний фонд «ЄвроАзія»
Нижньодніпровський національний
природний парк
Приватне акціонерне товариство «Стебницьке
гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал»
Комунальне підприємство «ІваноФранківськводоекотехгіром»
Обласне комунальне підприємництво
«Дністровський регіональний ландшафтний
парк імені Сергія Дідича»
Комунальне підприємство
«Тернопільводоканал»
Тернопільська обласна державна
адміністрація
Регіональний офіс водних ресурсів в
Тернопільській області
Філія «Дністровська ТЕС» Приватне
акціонерне товариство «Укргідроенерго»
Басейнове управління водних ресурсів річок
Прут та Сірет
Хмельницька обласна державна адміністрація
Товариство з обмеженою відповідальністю
«АМГ Миронівське»
Вінницька обласна рада
Сільськогосподарське товариство з
обмеженою відповідальністю
«Південьагропереробка»
Національний університет водного
господарства та природокористування
Всеукраїнська асоціація органів місцевого
самоврядування «Асоціація сільських,
селищних рад та об’єднаних громад України»
Центр підвищення кваліфікації працівників
водного господарства
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ґудвеллі Україна»
Національний університет «Львівська
політехніка»
Державна екологічна інспекція у Львівській
області
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу

№
з/п

П р ізв и щ е , ім ’я, по б а т ь к о в і
ч л ен а б а с е й н о в о ї ради

42

Микитка Геннадій Вікторович

43

Михайлюк Роман Йосипович

44

Морозова Тетяна Василівна

45

Міронова Наталія Геннадіївна

46

Матвеев Микола Дмитрович

47

Матера Андрій Павлович

48

Мантурова Оксана Василівна

49

Нитка Роман Олегович

50

Наумов Едуард Михайлович

51

Озеранець Олег Тарасович

52

Олексюк Ярослав Євгенійович

53

Пилипович Ольга Василівна

54

Потоп Василь Іванович

55

Проців Галина Петрівна

56

Розметанюк Василь Іванович

57

Ряба Віта Дмитрівна

58

Робулець Сергій Васильович

59

Рудський Олександр
Леонідович

60

Савка Петро Степанович

61

Субота Василь Йосипович

О р г а н іза ц ія , я к у п р ед ст а в л я є

Громадська організація «Центр Європейської
інтеграції»
Дністровське басейнове управління водних
ресурсів
Чернівецька обласна організація
Всеукраїнської екологічної ліги; Чернівецький
національний університет імені Юрія
Федьковича
Хмельницький обласний осередок
Всеукраїнської екологічної ліги
Неурядова організація Товариство
Подільських природодослідників та
природолюбів
Басейнове управління водних ресурсів річки
Південний Буг
Інститут гідробіології Національної Академії
Наук України
Тернопільська обласна рада
Волочиське комунальне підприємство
водопровідного-каналізаційного господарства
«Джерело»
Приватне підприємство «Гідропроект»
Управління агропромислового розвитку
Заставнівської районної державної
адміністрації
Львівський національний університет імені
Івана Франка
Басейнове управління водних ресурсів річок
Причорномор’я та нижнього Дунаю
Всеукраїнська громадська організація
Національний екологічний центр України
Громадська організація «Національна
природоохоронна агенція» (НПА) в ІваноФранківську
Комунальне підприємство
«Чернівціводоканал»
Державна екологічна інспекція в Чернівецькій
області
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Енергоінвест»
Акціонерне товариство «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО» «ДТЕК БУРШТИПСЬКА
ТЕС»
Філія «Дирекція з будівництва Дністровської
ГАЕС» Приватне акціонерне товариство
«Укргідроенерго»

№
з/п

П р ізв и щ е , ім ’я, п о б а т ь к о в і
ч л е н а б а с е й н о в о ї р ади

62

Слесаренок Світлана Федорівна

Громадська організація «Чорноморський
жіночий клуб»

63

Томчишен Олександр
Олександрович

Приватне підприємство «Маяк»

64

Ткачук Микола Федорович

65

'Гкаченко Денис Григорович

66

Тернова Юлія Вадимівна

67

Фенцик Роман Миронович

68

Федорейко Валерій Степанович

69

Федорчук Володимир
Володимирович

70

Цюра Орест Анатолійович

71

Чепелюк Василь Іванович

72

Шагала Роман Миколайович

73

Шкільнюк Михайло Федорович

74

Ющенко Юрій Сергійович

75

Яворська Олена Григорівна

Голова басейнової ради

О р г а н іза ц ія , я к у п р ед ст а в л я є

Департамент агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів Вінницької
обласної державної адміністрації
Селянське (фермерське) господарство «Обрій»
Громадська рада при Біляївській районній
державній адміністрації
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Захід-Агро МХП»
Громадська рада при Тернопільській обласній
державній адміністрації
Хмельницька обласна рада
Басейнове управління водних ресурсів річок
Західного Бугу та Сяну
Могилів-Подільське міське комунальне
підприємство «Водоканал»
Комунальне підприємство
«Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської
ради
Національний природний парк
«Дністровський каньйон»
Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича
Донецький національний університет імені
Василя Стуса

О.Мандрик

