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Результати роботи  

Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я    

за І півріччя 2020 року 
 

Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я протягом І 

півріччя 2020 року спрямовувало роботу водогосподарсько-меліоративного 

комплексу на вирішення питань щодо використання, збереження та 

відтворення водних ресурсів, виконання природоохоронних заходів, 

експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення потреб 

сільгосптоваровиробників та населення у технічній воді. 

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 забору води на зрошення відповідно протоколів намірів на 

поливи. Станом на 01.07.2020 підвідомчими організаціями укладені договори 

про надання послуг, пов’язаних із переміщенням та забором води з 488 

водокористувачами на проведення поливів на площі 56,7 тис. га.  

Водогосподарськими організаціями за І півріччя 2020 року виконані 

роботи з капітального ремонту на суму – 529,5 тис. грн. та поточного 

ремонту на суму – 3861,9 тис. грн. 

Капітальний ремонт виконувався за рахунок: 

- спеціального фонду – 460,3 тис. грн.; 

- наявних матеріалів – 69,2 тис. грн. 

Поточний ремонт виконувався за рахунок: 

- бюджетного фінансування – 12,4 тис. грн.; 

- спеціального фонду – 2003,5 тис. грн.; 

- наявних матеріалів – 1846,0 тис. грн. 

Відповідно до наказу БУВР річок Приазов’я від 13.03.2020 №28 «Про 

основні заходи із забезпечення працездатності водогосподарсько-

меліоративного комплексу у 2020 році" станом на 01.07.2020 виконані такі 

роботи: 

очищення від мулу 11,4 тис.м3 (102% від плану звітного періоду –  

11,2 тис.м3), 

ремонт гідротехнічних споруд 156 од. (102% від плану звітного періоду 

– 153 од.),  

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

періоду). 

При цьому, протягом І півріччя 2020 року були виконані доглядові 

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

площі 269,2 га, в тому числі засобами малої механізації 100,4 га. 

Згідно заходів з енергозбереження в 2020 році заплановано заощадити  

4,6 млн. кВт*год на суму 10,7 млн. грн. Фактично зекономлено за І півріччя 

2020 року 2,8 млн. кВт*год на суму 6,0 млн. грн., що складає 61% від плану. 

Протягом І півріччя 2020 року фахівцями управління та 

підпорядкованих організацій було обстежено 174,7 км малих річок, 51 

ставок, 8 водосховищ, 179 гідротехнічних споруд. 
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В результаті спільно проведеної роботи БУВР річок Приазов’я з 

органами місцевого самоврядування та за даними райдержадміністрації 

станом на 01.07.2020 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, 139 ГТС – у власності, 1033 ГТС – 

безгосподарні, з яких 265 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 01.07.2020 в 

області укладено 265 договорів оренди водних об’єктів та земель водного 

фонду (22% від наявних 1205 водних об’єктів), із них 49 (18%) водних 

об’єктів оформлені договорами на землі водного фонду, погоджено 

управлінням 216 (81%) договорів оренди на водні об’єкти. 

Впродовж І півріччя 2020 року управлінням було розроблено 1028 

режимів роботи водосховищ і ставків, в т.ч. 224 - наданих в користування на 

умовах оренди. 

На протязі І півріччя 2020 року моніторингові спостереження відділом 

техногенно-екологічної безпеки 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 ІІ квартали 2020 

року склало 100% (план 28,3 тис. га, факт 28,3 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 І півріччя 2020 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  

75,7  млн. грн., що на 37 відсотків більше ніж за аналогічний період минулого 

року (55,1 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  І  півріччя 2020 року складає 

65770,6 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 51889,5 тис. грн., 

спеціальний фонд – 13881,1 тис. грн. Заборгованості з виплати заробітної 

плати немає. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, які утримуються 

за рахунок коштів загального фонду за звітний період склала 5486 грн., в 

тому числі ІТП – 7836 грн., робітників – 4774 грн., з урахуванням виплат 

спеціального фонду – 6592 грн. в т.ч. ІТП – 9978 грн., робітників – 5567 грн.  
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За І півріччя 2020 року Держводагентством профінансовано з 

державного бюджету 80,6 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 І 

півріччя 2020 року на водні проблеми в області з усіх джерел фінансування 

було залучено 154,6 млн. грн., у тому числі з місцевих бюджетів – 71,5 млн. 

грн., з державного – 83,1 млн. грн. 

До обласного бюджету за користування водними об’єктами на умовах 

оренди за ІІ квартал 2020 року надійшло 327,2 тис. грн. 

Протягом ІІ кварталу 2020 року до БУВР річок Приазов’я та підвідомчих 

водогосподарський організацій надійшло 203 звернення громадян, усі 

звернення переважно розглядались в установлені строки. З них на особистий 

прийом звернулося 2 громадянина. 

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 БУВР річок Приазов’я звернень від героїв, 

інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, які потребують соціального захисту та 

підтримки, не надходило. 

У зверненнях громадян та організацій порушувались питання щодо: 

- вимог земельного та водного законодавства; 

- надання пропозицій стосовно визначення державних та регіональних 

інтересів для їх урахування під час виконання робіт з розробки 

проектів містобудівної документації; 

- заборгованості за оренду водних об’єктів; 

- розгляд матеріалів обґрунтування потреб у воді; 

- розгляд проектів гранично-допустимих скидів; 

- надання технічних умов на виконання робіт з розчищення русла річки 

Кабиця по об’єкту «Заходи щодо відновлення і підтримання 

гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла 

р.Кабиця в Комунарському районі м. Запоріжжя»; 

- надання технічних умов для розробки проектів зрошення на території 

Великобілозерського, Веселівського, К-Дніпровського та Якимівського 

районів; 

- отримання довідок за період роботи в організації; 

- надання довідок для нарахування та перерахування пенсій. 
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Розгляд документів, які надійшли від сектору у Запорізькій області 

Держводагентства України: 

- щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування; 

- щодо можливості погодження Технологічних нормативів використання 

питної води; 

- щодо можливості погодження робочих проектів: 

«Переїзд через р. Середня Хортиця в с. Бабурка Запорізького 

району»; 

«Реконструкція (ліквідація частини) гідротехнічної споруди – 

захисної (намивної) дамби піщаної для відновлення сприятливого 

гідрологічного та санітарного стану Балабинської затоки». 

Облікова чисельність по БУВР річок Приазов’я станом на 01.07.2020 

складає 1633 чол., з них 359 чол. керівники та спеціалісти. Молодих людей 

віком до 35 років працює 198 чол. (12%). 

Впродовж ІІ кварталу 2020 року в Мелітопольській технічній школі 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів пройшли  

1046 чоловік, з них керівників і спеціалістів – 59 чоловік, робітників –  

987 чоловік. 

Протягом ІІ кварталу 2020 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.  

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  
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93% та 81% відповідно), іншими засобами індивідуального захисту, 

знешкоджуючими та мийними засобами (100% забезпеченості). 

Витрати на охорону праці у звітному періоді склали 281,31 тис. грн., при 

цьому витрати на одного працівника склали 170 грн. 

Станом на 01.07.2020 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. 

Святкування всесвітнього дня води у 2020 році проходило під гаслом 

«Вода та зміни клімату – прискорення дій». 

 БУВР річок Приазов’я підготовлено та розповсюджено буклети «День 

води 2020 «Вода та зміни  клімату – прискорення дій» та наліпки, частково 

(до об’яви карантину) проведено еколого-просвітницькі заходи, присвячені 

Всесвітньому дню води. 

 В навчальних закладах с. Балки Василівського району проведено лекції 

з демонстрацією відеороликів про дбайливе ставлення до українських річок, 

впливу кліматичних змін на водні ресурси та наслідки потрапляння фосфатів 

до водойм, а також розповсюдження буклетів серед школярів. Проводилась 

роз’яснювальна робота з громадянами шляхом розповсюдження 

інформаційних листівок в навчальних закладах, пресі про шанобливе 

ставлення до води, вжиття заходів щодо її економного використання, 

використання у побуті безфосфатних миючих засобів. 

 До святкування Всесвітнього дня води з метою підвищення екологічної 

свідомості населення в соціальній мережі Facebook на сторінці Веселівського 

МУВГ розміщена інформація щодо проблем, пов’язаних з водними 

ресурсами, також відеоролики: «Я прибрав – твоя черга», «Річки України» та 

мультик про фосфати. 

 Спеціалістами Вільнянського МУВГ з 3 по 13 березня було проведено 

зустрічі з учнями 5-10 класів в Більмацькій спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ 

ступенів «Інтелект» та Більмацькій опорній ЗОШ І-ІІІ ступенів Більмацького 

району, а також Новомиколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів Новомиколаївського 

району та проведено лекції на тему «Вода та зміни клімату – прискорення 

дій». Переглянуто відеоролики «Річки України», «Склянка води», «Обирай: 

прати чи купатися». 12 березня Більмацька художня школа провела виставку 

робіт юних художників з переможцями та подарунками. 

 Було надруковано статті в газетах: 

− «Рідний край» Більмацького району № 21 від 14.03.2020 «22 березня 

– Всесвітній день води»,  

− «Наше життя» Новомиколаївського району № 20 від 14.03.2020 

«Вода – найдорожчий ресурс» 

− «Роз-інформ» Розівського району № 12 від 21.03.2020 «22 березня – 

Всесвітній день води. 

 Спеціалістами Кам’янського МУВГ були вручені буклети 

водокористувачам Великобілозерського та Кам’янсько-Дніпровського 

районів. В місцевій газеті «Новини дня» була надрукована стаття про 

відзначення Всесвітнього дня води «Вода та зміни клімату».  
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 У рамках Всесвітнього дня води спеціалістами Мелітопольського 

МУВГ була підготована стаття у газету «Новий День», яка вийшла друком 

від 18.03.2020 за №45-48 і проведено у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 11.03.2020 року  

акцію «Вода та зміни клімату – прискорення дій», був продемонстрований 

відеоролик про дбайливе ставлення до українських річок та щодо наслідків 

потрапляння фосфатів до водойм, впливу кліматичних змін на водні ресурси, 

а також були розповсюджені буклети. На акції були присутні студенти 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. Відеоролики розміщено на офіційному веб-сайті 

Мелітопольського МУВГ.  

Цього року відзначення Дня Дніпра працівниками БУВР річок 

Приазов’я та його підвідомчих організацій проходило з дотриманням 

карантинних обмежень, а саме: 

- розповсюдження буклетів, інформаційних листівок; 

- проведення акцій «Чистий берег» тощо. 

Так, працівники БУВР річок Приазов’я приєдналися до челенджу до 

Дня Дніпра 2020 #Спіймай Краплю, започаткованого Держводагентством та 

проектом Європейського союзу для Східного партнерства (EUWI+). 

Серед дітей працівників управління проведено конкурс дитячого 

малюнку з метою привернення уваги широких кіл громадськості до 

екологічного стану рідного краю, а також розвинення у дітей бережливого 

ставлення до водних багатств природи. Юні художники виявили 

майстерність, показали своє турботливе ставлення до води та бажання 

берегти неповторну красу своєї країни та рідного краю. Виставка малюнків 

представлена в фойє Придніпровського міжрайонного управління водного 

господарства.   

Також, проводилась роз’яснювальна робота шляхом розповсюдження 

інформаційних листівок до Дня Дніпра серед молодого покоління                              

м. Дніпрорудне Запорізької області, про шанобливе ставлення до води, 

вжиття заходів щодо її економного використання, застосування у побуті 

безфосфатних миючих засобів.  

 Працівниками Вільнянського МУВГ проведено акцію «Чистий берег», 

в рамках якої було проведене прибирання сміття в прибережній захисній 

смузі річки Вільнянка на території Любимівської сільської ради 

Вільнянського району, на березі річки Верхня Терса на території 

Новомиколаївської селищної ради Новомиколаївського району, біля ставка 

на території Новоолександрівської сільської ради Запорізького району та за 

участю депутатів та небайдужих селища Більмак на березі ставка 

«Таврійського» на річці Кам’янка на території Більмацької селищної ради 

Більмацького району. Прибрано близько 2 га прибережної зони, забрано до 

тонни сміття, яке безпосередньо вантажилось і вивезено на сміттєвий 

полігон. Розповсюджені буклети «День Дніпра». 

 Працівники Кам’янського МУВГ в рамках акції «Чистий Берег» до Дня 

Дніпра було організовано прибирання берега Каховського водосховища на 

території міського пляжу. 
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До Дня Дніпра, з метою підвищення екологічної свідомості і 

обізнаності громадськості щодо проблем, пов’язаних з р.Дніпро, 

працівниками Мелітопольського МУВГ було організовано розповсюдження 

буклетів та  прибирання від сміття смуги відведення Приазовського 

магістрального каналу. 

Працівниками Якимівського МУВГ було організовано розповсюдження 

буклетів серед водокористувачів Якимівського району та мешканців  

смт Якимівка. Також, було проведено упорядкування території на 

прибережних захисних смугах та водоохоронних зонах річки Тащенак. 

На офіційному веб-сайті БУВР річок Приазов’я та на сторінці у мережі 

Facebook розміщена інформація про відзначення Всесвітнього дня води та 

Дня Дніпра. 

 


