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ШАНОВНІ
СПІВВІТЧИЗНИКИ!
Щиро й сердечно вітаю вас із
Днем Сіверського Дінця  річки,
яка з давніх давен дає життя
нашому славетному краю:
сповнює людей своєю життє
дайною енергією, живить поля
та дає потугу промисловості.
Це свято ми відзначаємо вже
одинадцятий рік поспіль, адже
для нас це унікальна мож
ливість нагадати, що велична
ріка в наш техногенний час по
требує захисту, турботи та ува
ги  як влади, так і суспільства.
Якою буде головна водна
артерія, яка живить Донецьку,
Луганську та Харківську області, залежить від кожного, хто
живе на цій території. І хочу висловити подяку працівникам
СіверськоДонецького басейнового управління водних ре
сурсів, науковцям та небайдужій громадськості, які щодня
докладають зусиль на науковій, суспільній, освітній та про
світницькій ниві задля збереження Сіверського Дінця
та інших водних об’єктів Донеччини.
Бажаю всім нам мудрості, терпіння, сил та наснаги у справі
збереження й оздоровлення природи нашого краю і його
перлини  Сіверського Дінця. Миру, злагоди й щастя на нашій
українській землі вам, дорогі співвітчизники!
З повагою,
Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ,
голова Донецької облдержадміністрації,
керівник обласної військово#цивільної адміністрації

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Від колективу Державного
агентства водних ресурсів
України й від мене особисто
прийміть найщиріші вітання
з Днем Сіверського Дінця!
Святкування Дня головної
водної артерії Сходу України 
р. Сіверський Донець  дає мож
ливість згуртувати всіх небайду
жих до долі річки та об’єднати зу
силля для вирішення її еколо
гічних проблем, пов’язаних як
з природними, так і з суспільно
політичними факторами.
Хочу поінформувати вас, що
вищими органами влади приділяється значна увага питанням по
кращення екологічного стану водних ресурсів р. Сіверський Донець.
Зокрема на виконання урядових доручень та рішень Комітету
з питань екологічної політики Верховної Ради України розроблено
технікоекономічне обґрунтування «Поліпшення гідрологічного
режиму та покращення екологічного стану р. Сіверський Донець
у межах Донецької, Луганської та Харківської областей». Цей до
кумент передбачає вжиття комплексу природоохоронних заходів
із регулювання русел найбільш навантажених приток Сіверсько
го Дінця та екологічного оздоровлення всього басейну. Для
Харківської, Донецької та Луганської облдержадміністрацій він
стане основою з планування та виконання природоохоронних за
ходів у басейні Сіверського Дінця.
День Сіверського Дінця, як широкий громадський захід, уже
понад десять років відзначення створює платформу для відвер
того спілкування, обговорення конкретних спільних дій на благо
р. Сіверський Донець. Це свято дає відчути, що саме від кожного
з нас залежить, чи будуть річки наші чистими та повноводними.
Я щиро вдячна всім, хто присвячує свої сили, знання та вміння
збереженню водних ресурсів України. Бажаю плідного конструк
тивного діалогу заради майбутнього, заради прийдешніх поколінь
українців, заради процвітання нашої країни!
З повагою,
Ірина ОВЧАРЕНКО,
голова Державного агентства
водних ресурсів України

Виктор и Алла АНТОНЕНКО

ГИМН
СЕВЕРСКОМУ ДОНЦУ
Донец несет через свои страдания
Прибрежной жизни быстротечной суету,
Живит искристая крупица мироздания,
Тревожной дрожью отражая маету…
Донец влечет сокровищем, желанием
Влетая, вплавь раздвинуть высоту
Небесноощутимым пониманием,
Восполнить силы благодатью налету.

РІКА ЖИТТЯ,
НАТХНЕННЯ
ТА ЛЮБОВІ...

Припев:
Северский Донец, Северский Донец –
Безгранична вольная дорога…
Реку сохранить поручил Творец –
Долг, судьба, забота и тревога.
Окрыляет мысль и любовь сердец
Северский Донец…
Донца хрустальнотайное кружение,
В коронах сосен стройные ряды,
Святою синью к Дону устремление,
Кувшинок клумбы – украшение воды…
В ажурной зелени надеждой, вожделением
Зарей рассветною протоптаны следы.
Рыбацким счастьем, радостным волнением –
Гарцует поплавок наградой за труды…
Припев:
Северский Донец, Северский Донец –
Безгранична вольная дорога…
Реку сохранить поручил Творец –
Долг, судьба, забота и тревога.
Окрыляет мысль и любовь сердец
Северский Донец…

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ
ПРИДІНЦІВ’Я!
Вітаю вас зі щорічним екологічним
святом  Днем Сіверського Дінця!
Традиційно протягом останнього де
сятиліття ми відзначаємо цей день, щоб
привернути увагу до вирішення проблем
басейну річки Сіверський Донець 
основного джерела водопостачання
для жителів Харківської, Донецької та
Луганської областей.
День Сіверського Дінця має за мету
сформувати відповідальність влади
і громадськості за стан водних ресурсів
і вжиття всіх заходів для їх раціонально
го використання, охорони та відтворен
ня задля прийдешніх поколінь українців.
Річка Сіверський Донець, яка є голов
ною водною артерією Східної України,
відчуває на собі значний вплив густо
населеного промислового краю, а ос
таннім часом і більш суворих викликів,
які постали перед нашим регіоном.
Проте завдяки зусиллям колективу
СіверськоДонецького басейнового уп
равління водних ресурсів і координації
дій всіх учасників водогосподарського
комплексу в басейні Сіверського Дінця

ефективно впроваджуються засади
інтегрованого управління водними ре
сурсами за басейновим принципом, од
ним із методів якого є залучення насе
лення та громадськості до обговорення
та прийняття спільних рішень.
У цей святковий день бажаю всім
успіхів і досягнень у благородній справі
захисту і збереження природного багат
ства України, невпинного руху вперед,
міцного здоров’я, щастя та миру!
З повагою,
Юрій ГАРБУЗ,
голова Луганської
облдержадміністрації,
керівник обласної військово#цивільної
адміністрації
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ДЕНЬ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ 
ДІАЛОГ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО
День Сіверського Дінця, як громадську
екологічну акцію, було започатковано у
2007 році за прикладом європейської прак
тики і, зокрема, Дня Дунаю, заради май
бутніх поколінь українців, які мають повне
право отримати від нас у спадок чисте по
вітря під мирним небом, джерельну воду
численних річок басейну Сіверського Дінця
 життєдайної артерії Сходу України.
У рамках Дня Сіверського Дінця щороку
проводяться творчий конкурс «Сіверський
Донець  очима молоді», громадські толоки
з благоустрою берегів річок та водойм регіо
ну, виховні години в закладах освіти і куль
тури, до яких з кожним роком долучається
все більше міст і селищ Придінців’я, розши
рюючи географію: Слов’янськ, Крама
торськ, Лиман, Святогірськ, Богородичне,
Лисичанськ, Рубіжне, Харків, Ізюм та бага
то інших.
Десятирічний досвід проведення громадсь
кої екологічної акції «День Сіверського Дінця»
та спільно реалізований проект з благоустрою
зони відпочинку «Староріччя» на березі річки
Казенний Торець у межах м. Слов’янська були
гідно оцінені на всеукраїнському рівні,
завоювавши 2016 року дві перемоги на кон
курсі «До чистих джерел» Міністерства
екології та природних ресурсів України.

Активність молоді у всіх акціях до Дня
Сіверського Дінця свідчить про готовність
брати активну участь в обговоренні еколо
гічних проблем, їх хвилює стан навколиш
нього природного середовища і, зокрема,
водних ресурсів, вони мають власний по
гляд на ситуацію, займаються системни
ми спостереженнями за водним та навко
ловодним середовищем річок, відчуваючи
себе відповідальними за рідний край.
Щороку День Сіверського Дінця прово
диться під певним гаслом: «Сіверський
Донець  річка нашого життя», «Усі живуть
нижче за течією», «Екологія природи  еко
логія душі», «Життя річки  у твоїх руках»,
«Сіверський Донець  спільна справа влади
і громади» та інші.
У 2017 році гаслом обрано «День Сіверсь
кого Дінця  діалог заради майбутнього»,
підкреслюючи необхідність конструктивно
го діалогу фахівців водного господарства,
науковців, представників влади і громадсь
кості заради спільного майбутнього.
Цього року вже в одинадцятий раз буде
проведено науковопрактичну конференцію
і вперше на честь Дня Сіверського Дінця
відбудеться справжній ЕКОфестиваль,
який, сподіваємось, стане ще однією доб
рою традицією, започаткованою Сіверсько

Донецьким басейновим управлінням водних
ресурсів спільно з громадською організацією
«Сіверський Донець  відродження».
Вже третій рік поспіль День Сіверського
Дінця проходить за підтримки Донецької об
ласної державної адміністрації, і вдруге
свою підтримку заходам в Луганській об
ласті надає Луганська обласна державна
адміністрація.
До чистих джерел  у природі та в людській
душі! Таку високу планку поставили ми перед
собою як засновники та організатори Дня
Сіверського Дінця. Аби всі усвідомили: чиста
планета починається з відповідальності кож
ного, і тільки разом ми зробимо наш край 
квітучим, а Україну  сильною і непереможною!
З повагою,
Сергій ТРОФАНЧУК,
начальник Сіверсько#Донецького
басейнового управління водних ресурсів

СЕРГІЙ НАТРУС:

«СПІЛЬНО ЗБЕРІГАЄМО
НАВКОЛИШНЄ
ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ»
Представники департаменту є
членами Басейнової ради ріки
Сіверський Донець і Міжвідомчої
комісії по узгодженню режимів ро$
боти водосховищ і водогоспо$
дарських систем басейнів річок
Сіверського Дінця, Дніпра та
Приазов’я в межах Харківської, До$
нецької та Луганської областей.
Особливої активності співпраця
набула після загострення су$
спільно$політичної ситуації на
Сході України, окупації Донецька
незаконними збройними форму$
ваннями й переміщення департа$
менту екології та природних ре$
сурсів з обласного центру на північ
регіону. У нових умовах департа$
мент залишився без власних ар$
хівних матеріалів для розгляду
проблемних ситуацій стосовно во$
докористування. Завдяки багато$
річним напрацюванням управління
департамент завжди отримує не$
обхідну інформаційну підтримку.
$ Всі робітники БУВР $ високо$
кваліфіковані фахівці, $ підкреслює
Сергій Натрус. $ Віктор Єгорович
Антоненко був тим форпостом, зав$
дяки якому багато років управління
трималося. Нещодавно відбулася

Оздоровлення басейну річки Сіверський Донець та інших водних об’єктів
визначене Донецькою облдержадміністрацією одним із основних завдань
зі збереження навколишнього природного середовища.
Між департаментом екології та природних ресурсів облдержадміні
страції і СіверськоДонецьким БУВР відбувається постійна співпраця
та взаємодія. Як наголошує директор департаменту Сергій НАТРУС,
спільні зусилля, насамперед, спрямовані на вирішення проблем охо
рони вод, сприяння раціональному використанню водних ресурсів, за
безпечення якісною водою населення, а також підвищення екологіч
ної свідомості та обізнаності громадськості регіону щодо проблем,
пов’язаних із водними ресурсами.
зміна керівництва, але Сергій Іванович
Трофанчук $ сам виходець з управління,
вчився та працював під керівництвом
досвідченого начальника. Антоненко за$
лишився в управлінні на посаді заступ$
ника керівника, отже, новий очільник
БУВР має можливість й надалі розрахо$
вувати на його підтримку й досвід.
Останнім часом департамент еко$
логії разом із Сіверсько$Донецьким
БУВР працює над встановленням ав$
томатизованих постів контролю вод$
них ресурсів на р. Сіверський Донець
у Святогірську та Райгородку.
Басейнове управління виступило роз$
робником проектування стаціонарних
постів. За рахунок коштів обласного
екологічного фонду відбулася закупів$
ля необхідного обладнання. Облашту$
вання одного з постів разом із монтаж$

ними роботами коштувало 2,4 мільйо$
на гривень, іншого $ 2 мільйони. До
кінця осені обидва пости будуть уже
встановлені та почнуть здійснювати ав$
томатизований моніторинг стану річко$
вої води в системі загального моніто$
рингу навколишнього середовища.
Наступного року ця робота буде про$
довжена, і пости моніторингу встанов$
лять на руслах річок Казенний Торець і
Бахмутка.
Свого часу представники громадсь$
кості дорікали органам влади за те, що
не відбувається розчищення малих
річок. Департамент екології долучив$
ся до цієї роботи. Певний час знадо$
бився на розробку техніко$економічно$
го обґрунтування з екологічного оздо$
ровлення басейну р. Сіверський До$
нець, замовником якого виступало

Сіверсько$Донецьке БУВР. Тепер ця
документація дозволить чітко розу$
міти, де саме необхідно чистити кон$
кретні річки. Розробки майже готові,
і програма буде презентована під час
святкування Дня Сіверського Дінця.
$ Це не будуть величезні проекти по
розчищенню 15$20 кілометрів річок, $
зауважує Сергій Натрус. $ До роботи
візьмемо розроблені науковцями певні
ділянки річок, наприклад, довжиною до
1,5 км. Очільником Донецької області
Павлом Жебрівським поставлене зав$
дання з розчищення замулених і
захаращених ділянок річок для віднов$
лення іх пропускної здатності. Фінан$
сування робіт здійснюватиметься з
коштів обласного екологічного фонду.
Також у планах обласного керівницт$
ва $ відкриття в Донецькій області такої
лабораторії, яка буде моніторити всі
показники навколишнього середови$
ща згідно з європейськими директи$
вами. Лабораторія в басейновому
управлінні контролює показники води,
а обласна лабораторія буде працюва$
ти за всіма напрямками: вода, ґрунт,
повітря, ліси тощо. «Конкурентами ми
не станемо, $ запевняє Сергій Натрус, $
лише разом будемо працювати над по$
кращенням стану навколишнього сере$
довища в Донецькій області».

