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Результати роботи  

Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я    

за  9 місяців 2019 року 
 

 Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я протягом  

9 місяців 2019 року спрямовувало роботу водогосподарсько-меліоративного 

комплексу на вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних 

систем, забезпечення потреб сільгосптоваровиробників та населення у 

технічній воді, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, 

виконання природоохоронних заходів. 

Завдяки заходам, вжитим експлуатаційними водогосподарськими 

організаціями, заплановані роботи виконані в повному обсязі. Кошти 

загального і спеціального фондів, а також наявні матеріальні ресурси  

направлялися на підготовку і ремонт об’єктів міжгосподарської мережі, для 

забезпечення подачі води на зрошення відповідно протоколів намірів на 

поливи. Станом на 01.10.2019 підвідомчими організаціями укладені договори 

про надання послуг, пов’язаних із забором води з 431 водокористувачем на 

проведення поливів на площі 56,4 тис. га. За 9 місяців 2019 року 

водокористувачами забрано на полив 98,4 млн.м3 води, при цьому полито 

фізичної площі – 56,4 тис.га, здійснено гектаро-поливів – 229,8 тис.га. 

Водогосподарськими організаціями за 9 місяців 2019 року виконані 

роботи з капітального ремонту на суму – 770,9 тис. грн. та поточного 

ремонту на суму – 5217,4 тис. грн. 

Капітальний ремонт виконувався за рахунок: 

- спеціального фонду – 723,6 тис. грн.; 

- наявних матеріалів – 47,3 тис. грн. 

Поточний ремонт виконувався за рахунок: 

- бюджетного фінансування – 16,1 тис. грн.; 

- спеціального фонду – 3157,2 тис. грн.; 

- наявних матеріалів – 2044,1 тис. грн. 

Відповідно до наказу БУВР річок Приазов’я від 04.03.2019 №25 «Про 

основні заходи із забезпечення працездатності водогосподарсько-

меліоративного комплексу у 2019 році" станом на 01.10.2019 виконані такі 

роботи: 

очищення від мулу 24,2 тис.м3 (105% від плану звітного періоду – 23,1 

тис.м3), 

ремонт гідротехнічних споруд 867 од. (100% від плану звітного періоду 

– 867 од.),  

ремонт насосно-силових агрегатів 327 од. (100% від плану звітного 

періоду). 

При цьому, протягом 9 місяців 2019 року були виконані доглядові 

роботи на водогосподарських об’єктах, такі як вирубування чагарнику на 

площі 480,5 га, в тому числі засобами малої механізації 223,2 га, 

обкошування каналів на площі 1460,2 га, у т.ч. косарками – 434,9 га.  

Згідно заходів з енергозбереження в 2019 році заплановано заощадити  

5,7 млн. кВт*год на суму 11,0 млн. грн. Фактично зекономлено за звітний 

період 4,7 млн. кВт*год на суму 11,7 млн. грн., що складає 82% від плану. 
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Протягом 9 місяців 2019 року фахівцями управління та підпорядкованих 

організацій було обстежено 422 км малих річок, 67 ставків, 14 водосховищ, 

181 гідротехнічна споруда. 

В результаті спільно проведеної роботи БУВР річок Приазов’я з 

органами місцевого самоврядування та за даними райдержадміністрації 

станом на 01.10.2019 на території області налічується 1205 ГТС на ставках та 

водосховищах, які розташовані на малих та середніх річках області, в тому 

числі 36 ГТС передано в оренду, 140 ГТС – у власності, 1029 ГТС – 

безгосподарні, з яких 280 ГТС використовується орендарями земель водного 

фонду або водного об’єкту. 

Відповідно до чинного законодавства договори оренди водних об’єктів, 

які укладались до 01.07.2013р., погоджувало БУВР річок Приазов’я 

(Запорізьке облводресурсів до 17.08.2018 року). Станом на 01.10.2019 в 

області укладено 280 договорів оренди водних об’єктів та земель водного 

фонду (23% від наявних 1205 водних об’єктів), із них 47 (17%) водних 

об’єктів оформлені договорами на землі водного фонду, погоджено 

управлінням 233 (83%) договорів оренди на водні об’єкти. 

Впродовж 9 місяців 2019 року управлінням було розроблено 253 

режимів роботи водосховищ і ставків, в т.ч. 241 - наданих в користування на 

умовах оренди. 

Впродовж 9 місяців 2019 року моніторингові спостереження 

гідрогеолого-меліоративної партії БУВР річок Приазов’я узагальнювались в 

геоінформаційній системі (ГІС), яка збудована в картографічному пакеті 

Mapinfo 6.0. Всі результати контактних методів вимірювання вносились до 

бази даних по компонентам що досліджуються, будуються тематичні мапи. 

Виконання плану гідрогеолого - меліоративних робіт за 9 місяців 2019 

року склало 252% (план 53,9 тис. га, факт 135,9 тис. га). 

В результаті виконання польових і камеральних робіт було встановлено, 

що сучасні гідрогеологічні умови в межах зрошувальних систем Запорізької 

області залишаються сприятливими для ведення зрошуваного землеробства. 

Зрошувані землі в межах зрошувальних систем Запорізької області, загалом, 

не засолені та не солонцюваті. 

Протягом 9 місяців 2019 року апарат БУВР річок Приазов’я та 

підвідомчі організації працювали над збільшенням обсягів надання платних 

послуг юридичним та фізичним особам. За звітний період на спеціальні 

рахунки підвідомчих організацій БУВР річок Приазов’я надійшло  

179,7 млн. грн.  

Проводилась системна робота по забезпеченню виплати заробітної 

плати, використовуючи також й кошти спеціального фонду на ці цілі. 

Фактично використаний фонд оплати праці за 9 місяців 2019 року складає 

83506,5 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 70831,2 тис. грн., 

спеціальний фонд – 12675,3 тис. грн. Заборгованості з виплати заробітної 

плати немає. 

Чисельність фактично працюючих станом на 01.10.2019 складає 1753 

чоловік. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, які 

утримуються за рахунок коштів загального фонду за звітний період склала 

4679 грн., в тому числі ІТП – 5969 грн., робітників – 4245 грн., з урахуванням 
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виплат спеціального фонду – 5431 грн. в т.ч. ІТП – 7941 грн., робітників – 

4669 грн.  

За 9 місяців 2019 року Держводагентством профінансовано з державного 

бюджету 111,1 млн. грн. на роботу меліоративного комплексу управління. 

Недоїмок до бюджету та державних цільових фондів немає. 

БУВР річок Приазов’я та підвідомчими організаціями постійно ведеться 

систематична робота щодо залучення коштів місцевих бюджетів та інших 

джерел на утримання та розвиток водогосподарського комплексу. Протягом 9 

місяців 2019 року на водні проблеми в області з усіх джерел фінансування 

було залучено 199,5 млн. грн., у тому числі з місцевих бюджетів – 85,3 млн. 

грн., з державного – 114,2 млн. грн. 

До обласного бюджету за користування водними об’єктами на умовах 

оренди за цей час надійшло 763,8 тис. грн. 

За ІІІ квартал 2019 року до Басейнового управління водних ресурсів 

річок Приазов’я та підвідомчих водогосподарських організацій надійшло 172 

звернення громадян, усі звернення розглядались в установлені строки. На 

особистий прийом звернулося 15 громадян.  

Відповідно до встановленого графіку особистий прийом громадян 

проводить керівництво Басейнового управління водних ресурсів річок 

Приазов’я та керівники підвідомчих організацій.  

Для забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та 

своєчасного розгляду звернень громадян в окремих випадках залучалися 

фахівці апарату БУВР річок Приазов’я. 

В усіх підвідомчих організаціях проводиться особистий прийом 

громадян, визначені відповідальні за організацію особистого прийому і 

ведення діловодства за зверненнями громадян. 

Налагоджена взаємодія з органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного вирішення 

питань, з якими звертаються громадяни. 

За звітний період до апарату Басейнового управління водних ресурсів 

річок Приазов’я звернень від Героїв України, інвалідів ВВВ, учасників 

бойових дій, які потребують соціального захисту та підтримки, не надходило. 

Основні питання, що порушувались у зверненнях громадян за звітний 

період: 

-  вимоги земельного та водного законодавства; 

- надання пропозицій стосовно визначення державних та регіональних 

інтересів для їх урахування під час виконання робіт з розробки проектів 

містобудівної документації; 

- розгляд матеріалів обґрунтування потреб у воді; 

- заборгованості за оренду водних об’єктів; 

- отримання довідок за період роботи в організації; 

- надання довідок для нарахування та перерахування пенсій; 

- соціального захисту ветеранів праці. 

Розгляд документів, які надійшли від сектору у Запорізькій області 

Держводагентства України: 
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- щодо можливості погодження робочого проекту "Нове будівництво 

ЛЕП 10 кВ, яка перетинає р.Обіточна на території Приморського району 

Запорізької області"; 

- щодо розгляду матеріалів обґрунтування потреб у воді; 

- щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування; 

- щодо можливості погодження Технологічних нормативів використання 

питної води. 

Облікова чисельність по БУВР річок Приазов’я станом на 01.10.2019 

складає 1753 чол., з них 414 чол. керівники та спеціалісти. Молодих людей 

віком до 35 років працює 222 чол. (13%). 

Впродовж 9 місяців 2019 року в Центрі підвищення кваліфікації 

працівників водного господарства у м. Київ пройшли навчання 37 чоловік, з 

яких 17 керівників та 20 спеціалістів. У Мелітопольській технічній школі 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів пройшли  

1105 чоловік, з них керівників і спеціалістів – 98 чоловік, робітників –  

1007 чоловік. 

Протягом 9 місяців 2019 року проводилася планомірна і цілеспрямована 

робота з поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизму та 

професійних захворювань, пожеж, досягнення безаварійної експлуатації 

виробничих об’єктів з урахуванням вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці та на виконання Галузевої програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни та виробничого середовища в системі Держводагентства. 

Постійно, згідно з графіком, проводилися наради з керівниками 

підвідомчих організацій, на яких опрацьовувалися заходи спрямовані на 

активізацію роботи з формування багаторівневої системи управління 

охороною праці, збільшення числа атестованих за умовами праці робочих 

місць, прийняття найбільш ефективних та економічно доцільних заходів 

щодо їх поліпшення, підвищення рівня знань працівників і керівників у сфері 

організації безпечного проведення робіт та стимулювання їх сприятливого 

виробничого середовища. 

На нарадах, в обов’язковому порядку, розглядалися питання щодо 

своєчасного навчання та проведення інструктажів з питань охорони праці, 

обов’язкового застосування спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального 

захисту, оформлення наряду-допуску при проведенні робіт підвищеної 

небезпеки, підвищення рівня безпеки при експлуатації енергетичного 

обладнання, виконання заходів з забезпечення протипожежного захисту 

водогосподарських об’єктів. 

Протягом звітного періоду проводились медичні огляди працівників, 

зайнятих на важких роботах та роботах з шкідливими та небезпечними 

умовами праці, також проводилась атестація робочих місць за умовами праці, 

виконувались роботи з дотримання санітарних норм у службових та 

виробничих приміщеннях. 

Згідно з нормами всі працівники підвідомчих організацій безкоштовно 

забезпечувалися спеціальним одягом та взуттям (забезпеченість склала  

99% та 80% відповідно), іншими засобами індивідуального захисту, 

знешкоджуючими та мийними засобами (100% забезпеченості). 
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Витрати на охорону праці у звітному періоді склали 897,92 тис. грн., при 

цьому витрати на одного працівника склали 514 грн. 

Станом на 01.10.2019 року нещасних випадків на виробництві, пожеж, 

займання та дорожньо-транспортних пригод не було. 

З метою відзначення Всесвітнього дня Води БУВР річок Приазов’я та 

підвідомчими організаціями було проведено наступне. 

Всесвітній день Води у 2019 році  проходив під гаслом «Вода для всіх». 

БУВР р. Приазов’я підготовлено та розповсюджено буклет «День води 2019 

«Вода для всіх», придбані та розповсюджені художні марковані конверти, які 

будуть використані для службового листування. 

В приміщенні БУВР річок Приазов’я була організована виставка 

дитячих малюнків до Всесвітнього дня Води, які підготували школярі 

Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 3-Б клас. 

В лабораторії моніторингу вод БУВР річок Приазов’я з дітьми 

працівників управління було проведено бесіду про важливу роль води в 

житті кожної людини і всього живого на планеті, а також за допомогою тест-

полосок наданих Держводагентством України за підтримки Регіонального 

проекту ЄС «Водна ініціатива плюс» (EUWI+) перевірено якість води річок 

Дніпро, Суха Московка та Каховського водосховища. Діти особисто мали 

можливість перевірити якість поверхневих водних об’єктів.  

Крім того, з метою підвищення екологічної свідомості і обізнаності 

щодо проблем, пов’язаних з водним фактором, в усіх підвідомчих 

організаціях проводилась роз’яснювальна робота з працівниками. 

БУВР річок Приазов’я та підвідомчі організації приєднались до акції по 

збору пластику у підтримку еко-ініціативи Держводагентства. 

З нагоди відзначення Дня Дніпра 7 липня 2019 року 

Держводагентством на Оболонській набережній (в районі саду каменів) у м. 

Київ було організовано масштабний екологічний захід, який вже другий рік 

поспіль стартує з перепливання Дніпра. Цього року він стартував від пляжу 

«Чорторий» до узбережжя парку «Наталка». У запливі взяли участь більше 

200 плавців різної вікової категорії. 

Перед перепливанням відбулося зариблення Дніпра, яке було 

організовано і проведено фахівцями Держрибагентства. 

Перед гостями та відвідувачами заходу з надихаючими промовами 

виступили організатори Дня Дніпра. 

Представники БУВР річок Приазов’я також долучилися до святкових 

заходів, одним з яких було нагородження переможців конкурсу за найкращий 

арт-витвір із пластикових кришечок «Сміття стає мистецтвом». У конкурсі 

діти колективу БУВР річок Приазов’я зайняли ІІІ місце та взяли участь у 

кампанії «Вода без PET – Дніпру respect”, пропагандуючи дбайливе 

ставлення до водних ресурсів та навколишнього середовища. 

8 вересня 2019 року на березі р. Десна поблизу смт Сосниця на 

Чернігівщині представники БУВР річок Приазов’я долучилися до святкових 

заходів, присвячених Дню Десни. Основне дійство заходу розгорнулося на 

Пекарівській кручі поблизу смт Сосниця. У святкових заходах брали участь 

всі охочі разом з родинами та друзями. 
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В рамках екологічної акції «Моніторинг якості води» з метою 

підвищення інформованості населення щодо захисту водних ресурсів від 

забруднення  фахівцями лабораторії моніторингу вод та ґрунтів БУВР річок 

Приазов’я 18 вересня проведено відбір проби води з Каховського 

водосховища в районі ГНС Північно-Рогачикської зрошувальної системи та 

визначено її якість.  

Разом з цим, серед молодшого покоління було проведено тематичне 

заняття з дослідження якості води. При цьому була проведена цікава та 

вражаюча бесіда з школярами з можливістю прийняти самостійну участь у 

дослідженнях якості води. 

Цього року 21 вересня на території Мелітопольського району 

Запорізької області вперше був проведений екологічний захід «День річки 

Молочна». Він покликаний привернути увагу громадськості до проблем, 

пов’язаних із раціональним використанням, охороною та відтворенням 

водних ресурсів річки Молочна. 

Захід розпочався на території Національного історико-археологічного 

заповідника «Кам’яна могила», де протікає р. Молочна. Далі основне дійство 

заходу розгорнулося на території Мелітопольського міського парку культури 

і відпочинку ім. Горького в м. Мелітополь, яке розташоване саме на берегах 

річки Молочної.  

Наш захід поєднував в собі екологію, культуру, історію і творчість. 

Тому відкривав свято виступ народного театру пісні «Блюз» Палацу 

культури залізничників з піснею «Нова Україна». Також перед гостями міста 

виступили: Зануда Роман з піснями «Лейла» та «Сансара»; зразкова студія 

сучасної хореографії «May life» Палацу культури залізничників з танками. 

Першим привітав гостей заходу в.о. начальника БУВР річок Приазов’я 

– Лебідь О.М.  

Перед гостями заходу зі своїми привітаннями виступили і 

представники місцевої ради: заступник голови Мелітопольської районної 

ради, представник  Басейнової ради річок Приазов’я – Шляхтіна Л.В.; 

заступник голови Мелітопольської районної державної адміністрації –  

Фесик А.В. 

Також всіх присутніх привітали начальник відділу Приазовського 

національного природного парку – Антоновський О.Г. та голова Басейнової 

ради річок Приазов’я, доцент кафедри сільськогосподарських машин 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного — Мовчан С.І. 

Для гостей заходу та всіх бажаючих були розміщені різні 

інформаційно-розважальні локації: виставка робіт конкурсу малюнків та 

фоторобот; «експрес-лабораторія» по визначенню якості води; зона для 

дитячої творчості, де всі бажаючі діти могли на дошці крейдою намалювати 

свої фантазії; корисна їжа. 

Для оголошення та нагородження переможців конкурсу дитячого 

малюнку «Річка Молочна очима дитини» та фотоконкурсу «Молочна ріка – 

диво природи» перед гостями заходу зі своїми привітаннями виступила  

в.о. заступника начальника БУВР річок Приазов’я Рибалко І.Г., а також 

вручила подарунки переможцям. 
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Поза конкурсної програми прийняли участь діти з виробами до Дня 

річки Молочна, які також отримали подарунки. 

В завершення заходу було висловлено слова подяки керівництву парку 

культури й відпочинку ім. Горького у сприянні проведення урочистого 

заходу «Дня річки Молочна», Палацу культури залізничників, Таврійському 

державному агротехнологічному університету ім. Дмитра Моторного та його 

3 кафедрам, кафедрі Мелітопольського державного педагогічного 

університету ім. Б. Хмельницького, Приазовському національному 

природному парку, БУВР річок Приазов’я, Мелітопольському та 

Якимівському МУВГ, спонсорам заходу: ТОВ «Мелітопольський 

хлібокомбінат», ТМ «Мирненська», ТОВ ВКФ «Мелітопольська черешня». 

Для привернення уваги суспільства, особливо молоді, до необхідності 

збереження навколишнього природного середовища і, зокрема водних 

ресурсів, була проведена роз’яснювальна робота з громадянами з метою 

підвищення екологічних знань, а також на сторінках мережі Facebook було 

розміщено інформаційний відеоролик «Я прибрав - твоя черга – 2: змінимо 

майбутнє разом!». 

В рамках екологічної акції «День чистих берегів» спеціалістами  

БУВР річок Приазов’я, сумісно з представниками Придніпровського та 

Північно-Рогачикського МУВГ було проведено прибирання прибережної 

території Каховського водосховища від побутового сміття.  

Представниками Веселівського МУВГ на чолі з вчителями було 

організовано позаурочний час для школярів КЗ «Єлизаветівська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів - ДНЗ» у берегів місцевої річки. Учні не тільки прослухали 

інформацію про вплив людини на забруднення водоймищ та значення води в 

екосистемі в цілому, а й організували прибирання території разом з 

вчителями.  

Також, у навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ  

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Веселівської селищної ради було 

організовано наступні заходи: екологічну акцію «Чисті береги» (7-9 класи), 

гру-вікторину «У світі води» (7-8 класи), укладання еколого-літературної 

збірки «Чисті береги-2» за матеріалами участі в екологічній акції  та до 

обласного конкурсу «Моральний вчинок» (8-9 класи), інтерактивне заняття 

«Чисте довкілля і я у ньому» (1-4 класи).  

З нагоди «Міжнародного дня чистих берегів» у КЗ «Веселівська районна 

різнопрофільна гімназія» реалізовані такі заходи:  

- на виховних годинах у 5-11 класах були проведені бесіди, присвячені 

святу, екологічній тематиці по збереженню водних ресурсів та проблемі 

засмічення берегів водних об’єктів; 

- було організовано перегляд інформаційного відеоролику у 7-8 класах 

та відбулося обговорення проблеми засмічення берегів водоймищ, а також 

шляхів її вирішення; 

- демонстрація відеоролика учням 4-х класів, обговорення попередження 

засмічення водойм. 

Мелітопольським МУВГ було здійснено прибирання прибережних 

захисних смуг на притоках річки Молочна (балки Кизиярська, Піщана). 
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Від сміття було очищено узбережжя Каховського водосховища 

працівниками Кам’янського  МУВГ. 

Представниками Якимівського МУВГ була прибрана прибережна смуга 

на річці В. Утлюг, проведено перегляд відеоролика «Я прибрав - твоя черга –

2: змінимо майбутнє разом!» в навчально-виховному комплексі Якимівська 

гімназія та в Якимівській ЗОШ №1. 

Працівники Вільнянського МУВГ організували прибирання 

прибережних смуг від побутового сміття та провели перегляд відеоролику «Я 

прибрав - твоя черга – 2: змінимо майбутнє разом!» в школах Більмацького, 

Розівського та Вільнянського районів.  

Взагалі, у акції прийняло участь біля 400 чоловік.  

Загалом було проведено 47 екологічних акцій та заходів. 

У пресі обласного та місцевого рівнів були видані статті з питань 

раціонального використання водних ресурсів, захисту від підтоплення 

населених пунктів та сільгоспугідь, експлуатації меліорованих земель. 

З 2011 року Запорізькою обласною громадською організацією 

"Товариство меліораторів і водогосподарників" видається газета 

"Водогосподарник Запоріжжя". Крім того, Якимівським міжрайонним 

управлінням водного господарства видається газета "Водне дзеркало", в якій 

друкуються статті з питань раціонального використання водних ресурсів, 

захисту від підтоплення населених пунктів та сільгоспугідь, експлуатації 

меліорованих земель. Також спеціалістами управління розроблено та видано 

буклет до Дня води «Природа для води». 


