
Програма  

засідання басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону 

15 грудня 2022 р. у режимі онлайн 

 

Місце проведення: на платформі Zoom у форматі відеоконференції  

Реєстрація учасників:    1045 - 1100 

Початок роботи:  1100 

Закінчення роботи:  1210 

Доповідь:  до 15 хв. 

Регламент виступів:  до 5 хв. 

 

Порядок денний 

1100-1105 Відкриття. 
Олександр Лихач – Голова басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону, 

заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів               

Донецької обласної військової адміністрації  

 Питання порядку денного: 

1105-1110 1. Про актуалізацію складу басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього 

Дону. 
Наталія Білоцерківська – виконавчий секретар басейнової ради,              

заступник начальника відділу моніторингу вод та басейнової взаємодії 

Сіверсько-Донецького БУВР 

1110-1120 2. Про результати визначення масивів підземних вод по району басейну 

річки Дон. 
Наталія Юркова – провідний гідрогеолог Державного науково-виробничого 

підприємства «Геоінформ України» 

Лілія Дмитрієва – головний гідрогеолог Східної геологічної експедиції 

ДП «Українська геологічна компанія» 

1120-1135 3. Про розробку елементів Плану управління річковим басейном Дону згідно 

з планом-графіком процесу у 2022 році та плани на 2023 рік. 
Сергій Трофанчук – заступник голови басейнової ради, начальник                   

Сіверсько-Донецького БУВР 

1135-1150 4. Про розробку розділу 8 Плану управління річковим басейном Дону: 

актуалізація програми заходів з урахуванням природоорієнтованих рішень; 

заходів з адаптації та пом’якшення змін клімату; впливу військових дій,  

тощо. 
Світлана Барабаш – заступник начальника Сіверсько-Донецького БУВР 

Наталія Білоцерківська – виконавчий секретар басейнової ради,                    

заступник начальника відділу моніторингу вод та басейнової взаємодії 

Сіверсько-Донецького БУВР 

1150-1200 5. Про хімічний стан масивів поверхневих вод району басейну річки Дон 

у 2022 році за результатами державного моніторингу; про результати 

дослідницького моніторингу масивів поверхневих вод Харківської області 

(з метою з’ясування масштабу та наслідків забруднення вод Харківської 

області внаслідок військових дій) у 2022 році; про плани щодо виконання 

державного моніторингу у 2023 році. 
Ірина Сидоренко  – начальник відділу моніторингу вод та басейнової взаємодії 

Сіверсько-Донецького БУВР 

1200-1205 6. Про план роботи басейнової ради на 2023 рік. 
Наталія Білоцерківська – виконавчий секретар басейнової ради,                     

заступник начальника відділу моніторингу вод та басейнової взаємодії 

Сіверсько-Донецького БУВР 

1205-1210 Підведення підсумків засідання 

 


