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Результати роботи
Басейнового управлiння водних pecypciB рiчок Приазов'я

за 9 мiсяцiв 2021 року

Басейнове управлiння водних pecypciB рiчок Приазов'я протягом
9 мiсяцiв 2021, року спрямовув€Lло роботу водогосподарсько-мелiоративного
комплексу на вирiшення питань щодо використання, збереження та вiдтворення
водних pecypciB, виконання природоохоронних заходiв, експлуатацii державних
мелiоративних систем, забезпечення потреб сiлъгосптоваровиробникiв та
населення у технiчнiй водi.

Завдяки заходам, вжитим експлуатацiйними водогосподарськими
органiзацiями, запланованi роботи виконанi в повному обсязi. Кошти
загаJIьного i спецiального фондiв, а також наявнi матерiальнi ресурси
направлялиая на пiдготовку i ремонт об'сктiв мiжгосподарськоi мережi, для
забезпечення забору води на зрошення вiдповiдно протоколiв HaMipiB на
поливи. Станом на 0|.|0.2021 пiдвiдомчими органiзацiями укладенi договори
про надання послуг, пов'язаних iз забором води на проведення поливiв на
площi 70,5 тис. га. За 9 мiсяцiв 202t року здiйснювався забiр води на зрошення
504 водокористувачам, пiдприсмствам, садово-городнiм товариствам та
жителям сiл областi. Протягом цього перiоду по областi полито - 69,9 тис. га, в
т.ч.: на держсистемi - 65,7 тис. га; на землях -"супутниках" - 4,2 тис. га.

Проведено - 207,3 тис. гектаро-поливiв, всього забрано на зрошенн{ -
82,0 млн.*'"од", в т.ч.: на держсистемi -7g,4 млrr.*3; землях -"супутниках" -л. зz,o млн.м , KplM того у Херсонську область передано - 5,4 *n".r'. Середня
зрошув€Lльна норма - 1173,0 м3/га.

Водогосподарськими органiзацiями за 9 мiсяцiв поточного року виконанi

роботи з капiтального ремонту на суму - З24,4 тис. |рн. та поточного ремонту
на суму - 5289,5 тис. грн.

Капiтальний ремонт виконувався за рахунок:
- спецiального фо"ду -265,5 тис. |рн.;
- наявних матерiалiв - 58,9 тис.грн.
Поточний ремонт виконувався за рахунок:
- бюджетного фiнансування -2|,9 тис.|рн.;
- спецiального фо"ду -3484,6 тис. грн.;
- наявних матерiалiв - 1783,0 тис. грн.
Вiдповiдно до наказу БУВР рiчок Приазов'я вiд 29.0З.2021 J\Ъ42 uПро

ocHoBHi заходи iз забезпечення працездатностi водогосподарсько-
мелiоративного комплексу у 2021 роцi" станом на 01 .|0.2021 виконанi TaKi

роботи:
очищення вiд мулу 2З,8 ,"с.м' (101% вiд плану звiтного перiоду

2З,5 тис.м3),

ремонт гiдротехнiчних споруд 334 од. (100% вiд плану звiтного перiоду -
332 од.),

ремонт насосно-силових агрегатiв 3З8 од. (100% вiд плану звiтного
перiолу).

При цьому, протягом 9 мiсяцiв 2021 року були виконанi доглядовi роботи
на водогосподарських об'ектах, TaKi як вирубування чагарнику на площi
519,9 га, в тому числi засобами малоi механiзацiТ - 2З6,6 га, обкошування
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KaHcLлiB, ГТС, НСП та виробничих баз - t665,4 га при планi 1660,0 га (100%
виконання).

Згiдно заходiв з енергозбереження в 2021 роцi заплановано заощади"ги 4,7
млн. кВт*год на суму 10,7 млн. грн. Фактично зекономлено за 9 мiсяцtв 202l
року 4,0 млн. кВт*год на суму 10,0 млн. грн., що складае9ЗО/о вiд плану.

Впродовж 9 мiсяцiв 2021 року фахiвцями управлiння та пiдuорядкованих
органiзацiй було обстежено З24 км м€ших рiчок, 66 cTaBKiB, 16 водосховищ, l35
гiдротехнi чних споруд.

В результатi спiльно проведеноТ роботи БУВР рiчок Приазов'я з органами
мiсцевого самоврядування та за даними райдержадмiнiстрацii станом на
01.10.2021 на територii областi налiчуеться |262 ГТС на ставках та
водосховищах, якi розташованi на маJIих та середнiх рiчках областi, в тому
числi 140 ГТС - у власностi, ||22 ГТС - безгосподарнi, з яких 249 ГТС
використовуеться орендарями земель водного фонду або водного об'скту.

Станом на 0|.|0.2021 в областi укладено 249 договорiв оренди водних
об'сктiв та земель водного фонду (I9% вiд наявних |26З водних об'ектiв), iз
них 62 (26%) водних об'сктiв оформленi договорами на землi водного фо"ду,
погоджено управлiнням |77 (74%) договорiв оренди на воднi об'екти.

Впродовж 9 мiсяцiв поточного року управлiнням було розроблено 1033

режиму роботи водосховищ i cTaBKiB, в т.ч. 191 - наданих в користування на

умовах оренди.
Впродовж g мiсяцiв 2О2| року монiторинговi спостереження вiддiл.ом

техногенно-екологiчноТ безпеки БУВР рiчок Приазов'я узаг€Lльнюв€LписЬ В

геоiнформацiйнiй системi (ГIС), яка збудована в картографiчному пакетi
Mapinfo 6.0. Bci результати контактних методiв вимiрювання вносились до бази

даних по компонентам що дослiджуються, булуються тематичнi мапи.
Виконання плану гiдрогеолого - мелiоративних робiт за 9 мiсяцтв 2021;

року скл€шо 100% (план бЗ,6 тис. га, факт 63,6 тис. га).

В результатi виконання польових i камеральних робiт було всТанОВЛеНО,

що сучаснi гiдрогеологiчнi умови в межах зрошувальних систеМ ЗапорiзьКОi
областi зzlJIишаЮться спРиятливиМи для ведення зрошуваного землеробства.

Зрошуванi землi в межах зрошувztльних систем Запорiзькоi областi, загалом, не

засоленi та не солонцюватi.
За рахунок надання платних послуг юридичним та фiзичним ОСОбаМ

протягом 9 мiсятtiв поточного року на спецiальнi рахунки аПаратУ БУВР РiЧОК
Приазов'я та пiдвiдомчих водогосподарських органiзацiй надiйшлО
150,2 млн. грн.

у зв'язку з обмеженим фiнансуванням на заробiтну плату по заг€Llrьному

фо"ду в 2021 роцi за рахунок спецiаrrьного фонду протягом 9 мiсяцiв 202| року
утримувалось 229 працiвникiв з них 156 - працюють на безперервнО ДiЮЧИХ

об'ектах. Також проводились виплати працiвникам загаJIЬнОГО фО"ДУ За

рахунок коштiв спецiального фонду у cyMi |з5з23 тис.грн. Фактично
використаниiт, фо"д оплати прачi за 9 мiсяцiв 2021 року складас - |28121,5 тис.

ГРН., в тому числi загzшьний фонд - 98415,4 тис. грн. i спецiальний фонд -
29706,t тис. грн. Заборгованостi з виплати заробiтноI плати немас.

СередньОмiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв за 9 мiсяцiв
поточного року, якi утримуються за рахунок коштiв:
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- заг€LгIьного фонду склала 7775 гривень, у зв'язку з нестачею бюджетного

фiнансування, з урахуванням виплат спецiального фонду - 8844 гривнi;
- спецiа_гtьного фо"ду - 77З5 гривень.
За 9 мiсяцiв 2021 року ,.Щержводагентством профiнансовано з державного

бюджету - |4|,5 млн. грн. на роботу мелiоративного комплексу управлiння.
БУВР рiчок Приазов'я та пiдвiдомчими органiзацiями постiйно ведеться

систематична робота щодо з€Lлу{ення коштiв мiсцевих бюджетiв та iнших
джерел на утримання та розвиток водогосподарського комплексу. Протягом
9 мiсяцiв поточного року на воднi проблеми в областi з ycix джерел
фiнансування було зulлr{ено - 272,0 млн. грн., у тому числi з мiсцевих бюджетiв

- |24,7 млн. |рн., з державного - l47,З млн. грн.

Що обласного бюджету за користування водними об'ектами на умовах
оренди за 9 мiсяцiв2О21 року надiйшло - 581,0 тис. грн.

Протягом III кварталу 202| року до БУВР рiчок Приазов'я та пiдвiдомчих
водогосподарських органiзацiй надiйшло 84 звернення громадян, yci зверненнrI
переважно розглядаJIись, в установленi строки. З них на особистий прийом
звернулося три громадянина.

Вiдповiдно до встановленого графiку особистий прийом громадян
проводить керiвництво Басейнового управлiння водних pecypciB рiчок
Приазов'я та керiвники пiдвiдомчих органiзацiй.

Для забезпечення квалiфiкованого, неупередженого, об'ективного та
свосчасного розгляду звернень громадян в окремих випадках з€tлучzrлися

фахiвцi апарату БУВР рiчок Приазов'я.
В ycix пiдвiдомчих органiзацiях проводиться особистий прийом |ромадян,

визначенi вiдповiдалънi за органiзацiю особистого прийому i ведення

дiловодства за зверненнями громадян.
Налагоджена взаемодiя з органами виконавчоТ влади та органаМи

мiсцевого самоврядування з метою оперативного i всебiчного вирiШеННя

питань, з якими звертаються громадяни.
У звiтному перiодi вiд BeTepaHiB вiйни, iнвалiдiв, осiб, що постражДали вiД

аварii на ЧАЕС, а також вiд багатодiтних сiмей звернень не надходило.
У зверненнях громадян та органiзацiй порушув€Lпись питання щодо:

о Вимог Земельного Та Водного Законодавства;
онод&ння пропозицiй стосовно визначення державних Та

регiональних iHTepeciB для ix урахування пiд час виконання рОбiТ З

розробки проектiв мiстобудiвноi документацiI;
. пiдтоплення населених пунктiв;
. заборгованостi за оренду водних об'ектiв;
о розгля.щ матерiалiв обrрунтування потреб у водi;
r розгля.щ Проектiв граничнс-допустимих скидiв ;

о Нодвння технiчних умов для розробки проектiв зрошення на

територii ВасилiвСького, Запорiзького, Мелiтопольського районiв;
он?д8ння висновку про гiдрогеолого-мелiоративний стан земельноi

дiлянки на територii Василiвського, Запорiзького та Мелiтопольського

районiв;
. ПроВеДення хiмiчного аналiзу скидних (стiчних) вод;

. отримання довiдок за перiод роботи в органiзацii;
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. надання довlдок для царахування та перерахування пенсlи.
Розгляд документiв, якi надiйшли вiд сектору у Запорiзькiй областi

.Щержводагентства Украiни :

о щощо можливостi видачi дозволiв на спецiальне водокористування;
о щощо можливостi погодження Технологiчних нормативiв

використання питноТ води;
о щощо можливостi погодження робочого проекту <заходи щодо

вiдновлення i пiдтримання сприятливого гiдрологiчного режиму та
санiтарного стану рiчок. Розчистка русла б.Суха в районi дослiдноi
станцiТ м.ЗапорiжжяD;

ощощо можливостi погодження робочого проекту <<розробка

Щентральноi дiлянки Червоноднiпровського родовища булiвельних пiскiв
у aкBaTopii Каховського водосховища у Запорiзькому районi ЗапорiзькоТ
областi>.

Iнформацiя про роботу зi зверненнями громадян, яка проводиться
Басейновим управлiнням водних pecypciB рiчок Приазов'я, постiйно
висвiтлюеться на офiцiйному вебсайтi БУВР рiчок Приазов'я.

Облiкова чисельнiсть по БУВР рiчок Приазов'я станом на 01.10.2021
скJIадае 1673 чол., з них 379 чол. керiвники та спецiалiсти. Молодих людей
BiKoM до 35 poKiB працюе 189 чол. (11%).

Впродовж 9 мiсяцiв 2021, року в Мелiтополъськiй технiчнiй школi
пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiТ кадрiв пройruли
||2З чол., з них керiвникiв i спецiалiстiв 74 чол., робiтникiв
1049 чол.

З метою пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв водогосподарсъких
органiзацiй за 9 мiсяцiв 202l року в Щентрi пiдвищення квалiфiкацiТ
працiвникiв водного господарства пройшли навчання в дистанцiйному режимi
та отримали сертифiкати 41 чоловiк, з них 7 керiвникiв та З4 спецiалiста.

Протягом 9 мiсяцiв 202| року проводилася планомiрна i цiлеспрямована
робота з полiпшення умов працi, попередження виробничого травматизму та
професiйних захворювань, пожеж, досягнення безаварiйноi експлуатацiТ
виробничих об'ектiв з урахуванням вимог нормативно-правових aKTiB з

охорони працi.
Постiйно, згiдно з графiком, проводилися наради з керiвниками

пiдвiдомчих органiзацiй, на яких опрацьовувалися заходи спрямованi на
активiзацiю роботи з формування багаторiвневоi системи управлiння охороною
працi, збiльшення числа атестованих за умовами працi робочих мiсць,
прийняття найбiльш ефективних та економiчно доцiльних заходiв щодо ik
полiпшення, пiдвищення рiвня знань працiвникiв i керiвникiв у сферi
органiзацii безпечного проведення робiт та стимулювання ik сприятливого
виробничого середовища.

На нарадах, в обов'язковому порядку, розглядаJIися питання щодо
свосчасного навчання та проведення iнструктажiв з питань охорони працi,
обов'язкового застосування спецодяц, спецвзуття та засобiв iндивiдуапьного
захисту, оформлення наряду-допуску при проведеннi робiт пiдвищеноi
небезпеки, пiдвищення рiвня безпеки при експлуатацii енергетичного
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обладнання, виконання заходiв з забезпечення протипожежного захисту
водогосподарських об' eKTiB.

Протягом звiтного перiоду проводились медичнi огляди працiвникiв,
заЙнятих на важких роботах та роботах з шкiдливими та небезпечними умовами
працi, також проводилась атестацiя робочих мiсць за умовами працi,
виконувzulись роботи з дотримання санiтарних норм у службових та
виробнйчих примiщеннях.

Згiдно з нормами Bci працiвники пiдвiдомчих органiзацiй безкоштовно
забезпечуваIIися спецiальним одягом та взуттям (забезпеченiсть скла-па
94% та 91,% вiдповiдно), iншими засобами iндивiдуального захисту;
знешкоджуючими та мийними засобами (1 00% забезпеченостi).

Витрати на охорону працi у звiтному перiодi склаJIи 1313,08 тис. грн., при
цьому витрати на одного працiвника скл€Lли 810 грн.

Станом на 01 .10.202r року стався один нещасний випадок, пов'язаний з
виробництвом.

З метою вiдзначення Всесвiтнього дня води, який цього року проходив пiд
гаслом <I]iHHicTb води для кожного з нас>, БУВР рiчок Приазов'я та його
пiдвiдомчими органiзацiями було проведено низку заходiв.

БУВР рiчок Приазов'я виготовлено та розповсюджено буклети <<,,Щень води
202t KI-{iHHicTъ води для кожного з нас)), к€Lлендарики та налiпки, а також
проведено еколого-просвiтницькi заходи, присвяченi BcecBiTнboMy дню води.

Спецiалiстами Вiльнянського МУВГ з 15 по 19 березня у шкiльних
закладах Запорiзького та Пологiвського районiв областi проведено виховнi
години на тему <I]iHHicTb води для кожного з нас)), на яких було переглянуте
вiдеоролики про рiчки УкраТни, вiдеоролик <Прати чи купатись)).

У Вiльнянсъкiй ЗОШ J\Ъ 3 було органiзовано розповсюдження буклетiв,
каJIендарикiв та налiпок. У загальноосвiтнiх школах та дитячий школi мистецтв
смт Бiльмак проведено конкурси малюнкiв про воду. Переможцi конкурсу
отримапи подарунки. В Бiльмацькому опорному закладi загальноi середньоТ
освiти (ЗЗСО) I-III ступенiв <Iнтелект)) до Всесвiтнъого дня води уlнями 11

класу було представлено rтроект на тему <I]iHHicTb води).
Було надруковано cTaTTi в газетах:

<<Наше життя)) Загrорiзького району J\b 11 вiд 18.03.2021 KI_{iHHicTb

води);
<Рiдний край> Пологiвського району J\b 21 вiд 20.03.202l кВода - це

вичерпний ресурс>;
кРоз-iнформ) Пологiвського району М 12 вiд 20.03.202\ кВода - ваше

здоров'я, вода - це ви caMi>.
За iнiцiативи Кам'янського МУВГ в Кам'янсько-,.Щнiпровськiй

заг€шьноосвiтнiй школi Jф З для учнiв 2 класу було проведено заняття по
створенню лепбука на тему <Пригоди Краплинки>>, а також в примiщеннi
Кам'янсько-ЩнiпровськоТ районноI центральноТ бiблiотеки була проведена
лекцiя для учнiв 10-11 класiв гiмназiТ <Скiфiя> на тему <I_{iHHicTъ води дJuI
кожного з нас)) присвячена BcecBiTHboMy дню води, працiвниками бiблiотеки
була органiзована виставка книг кШануймо воду, бо вона - свята)).

Представниками Мелiтопольського МУВГ рЕвом з викладачами кафедри
ГЕЗ, студентами 3lE групи спецiальностi l01 <<Екологiя> Таврiйського
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державного агротехнологiчного унiверситету була органiзована екологiчна
акцiя та демонстрацiя вiдеороликiв про дбайливе ставлення до украIнських
рiчок та щодо наслiдкiв потрапляння фосфатiв до водойми, впливу клiматичних
змiн на воднi ресурси з розповсюдженням буклетiв, календарикiв та налiпок.

У навч€LгIьному закjlадi КЗ ".Щнiпрорудненська ЗОШ I-II ступенiв" бу"
проведений конкурс малюнкiв та показанi вiдеоролики про дбайливе ставленнrI
до украТнських рiчок та щодо наслiдкiв потрапляння фосфатiв до водойм,
впливу клiматичних змiн на воднi ресурси.

В школах смт.Якимiвка (Якимiвська гiмназiя, ЗОШ J\Ъ 1 та ЗОШ JФ 2) був
продемонстрований вiдеоролик <Рiчки УкраТни>>. Серед працiвникiв МУВГ та
ix дiтей був проведений конкурс малюнкiв. Також спецiалiстами Якимiвського
IVIУВГ було органiзовано виготовлення та розповсюдження ка-пёндарикiв та
налiпок присвячених BcecBiTHboMy дню води.

I-{ього року 17 вересня БУВР рiчок Приазов'я була органiзована екотолока
з прибирання берега рiчки Щнiпро (м.Запорiжжя) на територii
Олександрiвського лiсництва ДП <Запорiзьке лiсомисливське господарство), до
якоi також долучилися представники лiсництва.

Учасники акцiТ були проiнструктованi та забезпеченi рукавичками,
мiшками для смiття, антисептиками, питною водою.

Прибирання пiд час екологiчноТ акцiТ проходило з дотриманням
карантинних норм та обмежень.

I-{ього року пiдвiдомчi органiзацiТ БУВР рiчок Приазов'я також пiдтрималlи
акцiю кЧистий берег - 2021. #Я Прибрав - Твоя Черга 4> та органiзували
екотолоки з нагоди Мiжнародного дня чистих берегiв.

Працiвники Вiльнянського МУВГ провели прибирання прибережноi
захисноТ смуги затоки .Щнiпровського водосховища на територiТ Михайлiвськоi
ОТГ Запорiзъкого району; прибережноТ захисноТ смуги рiчки Верхня Терса на
територii НовомиколаiвськоТ селищноТ ОТГ Запорiзького району та берег
Таврiйського ставка на територii Бiльмацькоi ОТГ Пологiвського району.

З метою попередження забруднення побутовими вiдходами водних
pecypciB працiвниками Кам'янського МУВГ було органiзовано прибирання
мiського пляжа <Сом> м.Кам'янка-Щнiпровська.

Представниками Мелiтопольського МУВГ було прибрано берег р.Тащенак
та Каховського магiстрального каналу поблизу с.Нове Новенськоi ОТГ.

Працiвники Приднiпровського МУВГ спiльно з робiтниками кафе,

розташованого на MicbKoMy пляжi м..Щнiпрорудне вийшли на прибирання
прибережноi територii Каховського водосховища в районi м.Щнiпрорудне

Бiля с. Володимирiвка Якимiвськоi ОТГ працiвники Якимiвського МУВГ
прибрали берег рiчки Малий Утлюг.

Вiддiлом техногенно-екологiчноТ безпеки БУВР рiчок Приазов'я було
органiзовано прибирання прибережноi смуги Каховського водосховища у MicTi

Щнiпрорудне Василiвсъкого району ЗапорiзькоТ областi.
Напередоднi Всесвiтнього дня монiторингу води, який визначасться

щорiчно 18 вересня, фахiвцями лабораторiI монiторинry вод та rрунтiв БУВР
рiчок Приазов'я органiзовано eKcKypciT для учнiв 7-8 класiв Щнiпрорудненськоi
загаltьноосвiтньоi школи I-II ступенiв.
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В ходi зустрiчi начаJIъник лабораторii розповiла школярам про iсторiю,

мету та задачi проведення Всесвiтнього дня монiторингу води, ролъ

щержводагентства Украiъи та його лабораторiй при проведеннi монiторингу
якостi водних pecypciB, привернУла уваry учнiв до ощаДливого використання

води та до внеску кожноi людини в охорону життево необхiдного ресурсу вiд

забруднення.
учнi, пiд наглядом фахiвцiв лабораторii, взяли участь в практичних

вимiрюванняХ пок€lзниКiв якостi води, а саме: визначеннi хлорид-iонiв, кальцiй-

ioHiB, карбонатiв, жорсткостi та водневого показника.
проведення екскурсiй проходило з дотриманням карантинних норм та

обмежень.
На офiцiйномУ веб-сайтi БувР рiчоК Приазов'я та на сторiнцi у мережi

Facebook розмiщена iнформацiя про вiдзначення Всесвiтнього ДНЯ ВОДИ,

екотолоку <<Чистий берег>, Всесвiтнiй день монiторинry води.

Начальник управлiння Володимир ШЛJIХОВЧУК

\,
Dйй. "&"v,l\,? щ-*--
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