Залучення коштів державного та місцевих бюджетів
на виконання природоохоронних заходів
у Харківській, Донецькій та Луганській областях
Одним з головних завдань Сіверсько-Донецького БУВР, передбачених
Положенням, є залучення коштів бюджетів різного рівня на реалізацію заходів з
відновлення водних ресурсів зони діяльності: басейну Сіверського Дінця, річок
Приазов’я та Дніпра в межах Харківської, Донецької і Луганської областей.
Для виконання означених завдань басейновим управлінням щороку
забезпечується надання до органів виконавчої влади і місцевого самоврядування
запитів та пропозицій до державних і обласних програм щодо фінансування
природоохоронних заходів з державного та обласних бюджетів і фондів охорони
навколишнього природного середовища.
Надання запитів та пропозицій
для включення до програмних заходів на 2016 рік
та їх реалізація
На 2016 рік до Департаментів екології та природних ресурсів Харківської,
Донецької та Луганської облдержадміністрацій і Міністерства екології та природних
ресурсів України Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів
надавалися запити та пропозиції по заходах з удосконалення моніторингу якості
поверхневих вод, в тому числі шляхом розвитку автоматизованих спостережних
мереж, а також на проведення Дня Сіверського Дінця, з метою залучення органів
самоврядування і громадськості до управління водними ресурсами за басейновим
принципом, на загальну суму близько 10 млн.грн., з яких: по Харківській області на
1603,4 тис.грн.; по Донецькій області на 5791,921 тис.грн.; по Луганській області на
2595,656 тис.грн.
По Харківській області: для реалізації заходу – «Придбання лабораторного
обладнання для регіональної лабораторії моніторингу вод Харківського
регіонального управління водних ресурсів (м. Харків) для здійснення контролю за
якістю поверхневих водних об’єктів з метою охорони водних ресурсів» на суму
1441,554 тис.грн. басейновим управлінням було надано до Міністерства екології та
природних ресурсів України в установленому порядку запит на фінансування з
державного бюджету, але кошти у 2016 році на цей захід не було виділено.
Разом з тим, по Донецькій та Луганській областях у 2016 році за рахунок
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було
реалізовано 5 природоохоронних заходів, замовником яких було визначено
Сіверсько-Донецьке БУВР, загальною вартістю 900,968 тис.грн. (з яких
225,048 тис.грн. було профінансовано у 2015 році за I етапом заходу з розробки
проекту автоматизованого посту).

По Донецькій області в рамках Програмних заходів обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища на 2016 рік, затверджених
Розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 01.04.2016 № 249 (зі змінами від 26.04.2016
№ 343 та від 07.09.2016 № 779), було профінансовано та виконано заходи,
замовником яких є Сіверсько-Донецьке БУВР, на суму 581,301 тис.грн. (з яких
225,048 тис.грн. за I етапом заходу з розробки проекту «Організація
автоматизованого посту контролю на р. Сіверський Донець в місці
централізованого водозабору для потреб Донецької області» за 2015 рік):
- розробка проекту «Організація автоматизованого посту контролю на
р. Сіверський Донець в місці централізованого водозабору для потреб Донецької
області» (II етап заходу) у сумі 99,581 тис.грн.
По закінченні робіт ДП «Східноукраїнський екологічний інститут»
(виконавцем заходу) до Сіверсько-Донецького БУВР було надано робочий проект з
розділом «Оцінка впливу на навколишнє середовище» і графічні матеріали.
За проектом отримано експертний звіт від 20.01.2017 № 5604 м. Київ, згідно
якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 2130,827 тис.грн.
- розробка проекту «Організація автоматизованого посту контролю на
ділянці р. Сіверський Донець вище питного водозабору в канал Сіверський ДонецьДонбас (565 км)» в сумі 184,252 тис. грн.
По закінченні робіт ДП «Східноукраїнський екологічний інститут»
(виконавцем заходу) до Сіверсько-Донецького БУВР було надано робочий проект з
розділом «Оцінка впливу на навколишнє середовище» і графічні матеріали.
За проектом отримано експертний звіт від 20.01.2017 № 5605 м. Київ, згідно
якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 2468,694 тис.грн.
- «Проведення науково-практичної конференції, засідання Басейнової ради
р. Сіверський Донець та конкурсу творчих робіт «Сіверський Донець – очима
молоді» в рамках відзначення Дня Сіверського Дінця – 2016» (м. Слов’янськ) в сумі
72,42 тис.грн.
Сіверсько-Донецьким БУВР (м. Слов’янськ) було проведено заходи в рамках
відзначення Дня Сіверського Дінця – 2016:
- конкурс творчих робіт «Сіверський Донець – очима молоді» (12.10.2016);
- науково-практичну конференцію «День Сіверського Дінця – 10 років
спільних дій» (20.10.2016).
З інформацією про підсумки проведення цих заходів можна ознайомитись у
розділі «День Сіверського Дінця»: http://www.sdbuvr.slav.dn.ua/UA/sevdonec.htm.

В Луганській області згідно Регіональної програми з охорони
навколишнього природного середовища Луганської області на 2016-2018 роки,
затвердженої Розпорядженням голови Луганської облдержадміністрації – керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 03.06.2016 № 316 (зі змінами від
12.09.2016 № 526) заходи, за запитами Сіверсько-Донецьке БУВР, профінансовано в
сумі 319,667 тис.грн, а саме:
- «Проведення науково-практичної конференції і засідання Басейнової ради
р. Сіверський Донець в рамках відзначення Дня Сіверського Дінця» (м. Білогорівка) в
сумі 89,411 тис.грн.
Сіверсько-Донецьким БУВР спільно з Департаментом екології та природних
Луганської облдержадміністрації в м. Білогорівка проведено засідання Басейнової
Ради р. Сіверський Донець (27.07.2016), а також науково-практичної конференції
(20.10.2016). Детальніше про це дивіться у розділі «День Сіверського Дінця»:
http://www.sdbuvr.slav.dn.ua/UA/sevdonec.htm.
- «Проведення проектно-вишукувальних робіт по Луганській області в рамках
розробки ТЕО «Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного
стану р. Сіверський Донець в Харківській, Донецькій та Луганській областях» в сумі
230,256 тис.грн.
Для реалізації означеного заходу між Департаментом екології та природних
ресурсів Луганської облдержадміністрації і Державним регіональним проектновишукувальним інститутом «Дніпродіпроводгосп» було укладено Договір на
виконання гідротехнічної частини та оцінки впливу на оточуюче середовище по
Луганській області в складі ТЕО «Поліпшення гідрологічного режиму та
покращення екологічного стану р. Сіверський Донець в Харківській, Донецькій та
Луганській областях».
В результаті ДРЕВІ «Дніпродіпроводгосп» (виконавцем заходу) було проведено
проектно-вишукувальні роботи по Луганській області в рамках розробки ТЕО.
Закінчення робіт заплановано на 2017 рік.
По їх закінченні ДРЕВІ «Дніпродіпроводгосп» до Департаменту екології буде
надано проектні матеріали для реалізації заходів з регулювання русла та
відновлення гідрологічного режиму р. Сіверський Донець та річок басейну на
території Луганської області (басейни річок Жеребець, Красна, Борова, Айдар,
Деркул та інші – усього 199 км).
Також будуть виготовлені окремі звіти про виконані роботи в рамках ТЕО
по Харківській, Донецькій і Луганській областях до відповідних обласних
державних адміністрацій для подальшого їх використання при плануванні заходів з
відновлення водних ресурсів областей.
Результати проведених досліджень та проектно-вишукувальних робіт ТЕО
нададуть відомості про сучасний стан водних ресурсів та гідрографічної мережі, які
до цього часу в басейні р. Сіверський Донець системно не здійснювалися, що стане
основою для розробки Плану управління басейном, згідно вимог Водної Рамкової
Директиви ЄС.

