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Organization for Security and Co-operation in Europe 

 

 

Проект Глобального Екологічного Фонду 

«Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному 

управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер» 

 

Дослідження поточного стану хвостосховищ в басейні річки Дністер 

 

 

 

ПРОГРАМА СТАРТОВОЇ ЗУСТРІЧІ 

 

Дата проведення: 2 липня 2018 року, з 10:00 до 17:00 

Місце проведення: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 40, 

готель “Надія” 

 

I. Мета зустрічі:  

- представлення цілей, основних компонентів та очікуваних результатів 

Проекту; 

- обговорення актуальних питань безпеки хвостосховищ, розташованих 

на території басейну річки Дністер; 

- розгляд пропозицій щодо формування програм (планів) заходів для 

плану управління річковим басейном Дністра; 

- погодження логістики проведення подальших проектних заходів. 

II. Порядок денний 

Головуючий – Марія Савка, перший заступник голови Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації 

Секретар – Ганна Ленько, експерт ОБСЄ 

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників 

10:00 – 10:10 Вітальне слово Головуючого 

10:10 – 10:20 Виступ представника Міністерства екології та природніх 

ресурсів України 

10:20 – 10:30 Виступ начальника Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів  

− Роман Михайлюк 
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10:30 – 10:45 Представлення проекту з транскордонного 

співробітництва в басейні річки Дністер  

- Тамара Кутонова 

10:45 – 11:00 Дослідження поточного стану хвостосховищ в басейні 

річки Дністер: мета, план-графік робіт, очікувані 

результати 

- Ірина Ніколаєва 

11:00 – 11:15 Актуальність проблеми управління хвостосховищами в 

Україні та їх потенційний вплив на навколишнє 

середовище у транскордонному контексті 

-  проф. Григорій Шматков 

11:15 – 11:25 Запитання та відповіді 

11:25 – 11:30 Групове фото учасників стартової зустрічі 

11:30 – 12:00 Перерва на каву 

12:00 – 13:00 Актуальна ситуація щодо безпеки хвостосховищ у регіонах 

- представники обласних державних адміністрацій, 

виступи до 10 хв. 

13:00 – 14:00 Перерва на обід 

14:00 – 15:00 

 

Специфіка експлуатації хвостосховищ та пропозиції щодо 

підвищення їх безпеки 

- представники підприємств-операторів хвостосховищ, 

виступи до 10 хв. 

15:00 – 15:30 Розгляд пропозицій щодо коротко-, середньо- та 

довгострокових заходів для плану управління річковим 

басейном Дністра 

15:30 – 16:00 Перерва на каву 

16:00 – 16:30 Розгляд пропозицій щодо коротко-, середньо- та 

довгострокових заходів для плану управління річковим 

басейном Дністра (продовження) 

16:30 – 16:50 Узгодження логістичних питань проведення подальших 

проектних заходів з дослідження стану хвостосховищ в 

басейні річки Дністер 

16:50 – 17:00 Підведення підсумків 

18:00 – 20:00 Дружня вечеря 
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III. Перелік учасників  

Перелік буде уточнено після підтвердження учасниками 

Міністерство екології та природних ресурсів України  

Державне агентство водних ресурсів України 

Дністровське басейнове управління водних ресурсів  

Представники обласних державних адміністрацій 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

Вінницька обласна державна адміністрація 

Львівська обласна державна адміністрація 

Одеська обласна державна адміністрація 

Тернопільська обласна державна адміністрація 

Хмельницька обласна державна адміністрація 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

Представники органів місцевого самоврядування  

Галицька районна рада 

Дрогобицька міська рада 

Калуська міська рада 

Надвірнянська міська рада 

Новороздільська міська рада 

Стебницька міська рада 

Представники підприємств-операторів хвостосховищ 

ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 

ТОВ «Оріана-ЕКО» 

ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» 

Роздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка» 

ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» 

ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина» 

Команда Проекту ГЕФ 

Тамара Кутонова – регіональний координатор проекту ГЕФ «Сприяння 

транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними 

ресурсами в басейні річки Дністер» 

Ірина Ніколаєва – к.т.н., експерт ОБСЄ, провідний екологічний аудитор, 

керівник ТОВ «Екоплатформа» 
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Григорій Шматков – д.б.н., проф., завідувач кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури», директор НВП «Центр екологічного аудиту і 

чистих технологій» 

Сергій Чумаченко – д.т.н., с.н.с., завідувач відділу «Науковий центр 

аналітичних випробувань стану параметрів довкілля», Державна установа 

«Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» 

Катерина Охотник – к.т.н., експерт ОБСЄ, спеціаліст з екологічної безпеки 

Ганна Ленько – експерт ОБСЄ, спеціаліст з інженерної екології 

Наукові установи 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 


