1

Результати роботи
Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я
за 2021 рік
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я протягом
2021 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. У 2021 році
підвідомчими організаціями укладені договори про надання послуг, пов’язаних
із забором води на проведення поливів на площі 74,5 тис. га. За 2021 рік
здійснювався забір води на зрошення 518 водокористувачам, підприємствам,
садово-городнім товариствам та жителям сіл області. Протягом цього періоду по
області полито – 74,5 тис. га, в т.ч.: на держсистемі – 68,0 тис. га; на землях "супутниках" – 4,2 тис. га., «мале» зрошення – 2,3 тис. га.
Проведено – 220,8 тис. гектаро-поливів, всього забрано на зрошення –
86,3 млн.м3 води, в т.ч.: на держсистемі – 83,7 млн.м3; землях -"супутниках" – 2,6
млн.м3, крім того у Херсонську область передано – 6,9 млн.м3. Середня
зрошувальна норма – 1159,0 м3/га.
Водогосподарськими організаціями за 2021 рік виконані роботи з
капітального будівництва (придбання) у сумі 1461,0 тис. грн., капітального
ремонту на суму – 864,6 тис. грн. та поточного ремонту на суму – 6890,4 тис.
грн.
Капітальне будівництво (придбання) виконувалось за рахунок:
- спеціального фонду – 1461,0 тис. грн.
Капітальний ремонт виконувався за рахунок:
- спеціального фонду – 801,2 тис. грн.;
- наявних матеріалів – 63,4 тис. грн.
Поточний ремонт виконувався за рахунок:
- бюджетного фінансування – 100,5 тис.грн.;
- спеціального фонду – 4712,5 тис. грн.;
- наявних матеріалів – 2077,4 тис. грн.
Відповідно до наказу БУВР річок Приазов’я від 29.03.2021 №42 «Про
основні заходи із забезпечення працездатності водогосподарсько-меліоративного
комплексу у 2021 році" станом на 01.01.2022 виконані такі роботи:
очищення від мулу 30,3 тис.м3 (101% від плану звітного періоду –
30,0 тис.м3),
ремонт гідротехнічних споруд 751 од. (100% від плану звітного періоду –
750 од.),
ремонт насосно-силових агрегатів 849 од. (100% від плану звітного
періоду).
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При цьому, протягом 2021 року були виконані доглядові роботи на
водогосподарських об’єктах, такі як вирубування чагарнику на площі
643,2 га, в тому числі засобами малої механізації – 295,9 га, обкошування
каналів, ГТС, НСП та виробничих баз – 1665,4 га при плані 1660,0 га (100%
виконання).
Згідно заходів з енергозбереження в 2021 році заплановано заощадити
4,7 млн. кВт*год на суму 10,7 млн. грн. Фактично зекономлено за 2021 рік
5,3 млн. кВт*год на суму 14,9 млн. грн., що складає 113% від плану.
Впродовж 2021 року фахівцями управління та підпорядкованих організацій
було обстежено 365 км малих річок, 85 ставків, 17 водосховищ, 152
гідротехнічні споруди, упорядковано та відновлено 9 джерел.
В результаті спільно проведеної роботи БУВР річок Приазов’я з органами
місцевого самоврядування та за даними райдержадміністрації станом на
31.12.2021 на території області налічується 1251 ГТС на ставках та
водосховищах, які розташовані на малих та середніх річках області, в тому числі
180 ГТС – у власності, 1071 ГТС – безгосподарні, з яких 283 ГТС
використовується орендарями земель водного фонду або водного об’єкту.
Станом на 31.12.2021 в області укладено 283 договори оренди водних
об’єктів та земель водного фонду (22% від наявних 1276 водних об’єктів), із них
55 (19%) водних об’єктів оформлені договорами на землі водного фонду,
погоджено управлінням та сектором у Запорізькій області Держводагентства 228
(81%) договорів оренди на водні об’єкти.
Впродовж року управлінням було розроблено 1033 режими роботи
водосховищ і ставків, в т.ч. 191 - наданих в користування на умовах оренди.
Впродовж 2021 року моніторингові спостереження відділом техногенноекологічної 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 2021 рік склало
100% (план 63,6 тис. га, факт 63,6 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.
За рахунок надання платних послуг юридичним та фізичним особам
протягом поточного року на спеціальні рахунки апарату БУВР річок Приазов’я
та підвідомчих водогосподарських організацій надійшло – 177,6 млн. грн.
У зв’язку з обмеженим фінансуванням на заробітну плату по загальному
фонду в 2021 році за рахунок спеціального фонду протягом року утримувалось
230 працівників з них 156 – працюють на безперервно діючих об’єктах. Також
проводились виплати працівникам загального фонду за рахунок коштів
спеціального фонду у сумі – 19192,4 тис. грн. Фактично використаний фонд
оплати праці за 2021 рік складає – 179951,1 тис. грн., в тому числі загальний
фонд – 138624,2 тис. грн. і спеціальний фонд – 41326,9 тис. грн. Заборгованості з
виплати заробітної плати немає.
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Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2021 рік, які
утримуються за рахунок коштів:
- загального фонду склала 8287 гривень, у зв’язку з нестачею бюджетного
фінансування, з урахуванням виплат спеціального фонду – 9434 гривні;
- спеціального фонду - 8145 гривень.
За 2021 рік Держводагентством профінансовано з державного бюджету –
193,6 млн. грн. на роботу меліоративного комплексу управління.
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
поточного року на водні проблеми в області з усіх джерел фінансування було
залучено – 502,4 млн. грн., у тому числі з місцевих бюджетів – 299,9 млн. грн., з
державного – 202,5 млн. грн.
До обласного бюджету за користування водними об’єктами на умовах
оренди за 2021 рік надійшло – 731,3 тис. грн.
Протягом 2021 року до БУВР річок Приазов’я та підвідомчих
водогосподарських організацій надійшло 1021 звернення громадян, усі
звернення переважно розглядались, в установлені строки. З них на особистий
прийом звернулося 43 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;
 підтоплення населених пунктів;
 заборгованості за оренду водних об’єктів;
 розгляд матеріалів обґрунтування потреб у воді;
 розгляд Проектів гранично–допустимих скидів;
 надання технічних умов для розробки проектів зрошення на території
Василівського, Запорізького, Мелітопольського районів;
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висновку про гідрогеолого-меліоративний стан земельної ділянки
на території Василівського, Запорізького, Мелітопольського та Пологівського
районів;
 проведення хімічного аналізу скидних (стічних) вод;
 отримання довідок за період роботи в організації;
 надання довідок для нарахування та перерахування пенсій.
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 договорів оренди водних об’єктів:
ТОВ «Руна» та ТОВ «Запорізький рибокомбінат» площею 104,4 га та
472,9 га, розміщених на території Новоолександрівської ОТГ Запорізького
району Запорізької області;
ТОВ «Новополтавка» площею 3,66 га, розміщеного на території
Чернігівської селищної ради Бердянського району Запорізької області;
ТОВ «Новополтавка» площею 2,84 га, розміщеного на території
Чернігівської селищної ради Бердянського району Запорізької області;
ТОВ «Новополтавка» площею 30,16 га, розміщеного на території
Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області;
ТОВ «Зірка БЦ» площею 8,49 га, розміщеного на території КомишЗорянської ОТГ Пологівського району Запорізької області;
ПП Агрофірма «Промінь» площею 13,5598 га, розміщеного на території
Осипенківської ОТГ Бердянського району Запорізької області;
 щодо можливості погодження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «Валена» для експлуатації та догляду за
гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами на
території Біленьківської сільської ради Запорізького району;
 щодо
можливості погодження робочого проекту «Заходи щодо
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного
стану річок. Розчистка русла б. Суха в районі дослідної станції м. Запоріжжя»;
 щодо можливості погодження робочого проекту «Розробка Центральної
ділянки Червонодніпровського родовища будівельних пісків у акваторії
Каховського водосховища у Запорізькому районі Запорізької області».
Інформація про роботу зі зверненнями громадян, яка проводиться
Басейновим управлінням водних ресурсів річок Приазов’я, постійно
висвітлюється на офіційному вебсайті БУВР річок Приазов’я.
Облікова чисельність по БУВР річок Приазов’я станом на 31.12.2021
складає 1664 чол., з них 373 чол. керівники та спеціалісти. Молодих людей віком
до 35 років працює 187 чол. (11%).
Впродовж 2021 року в Мелітопольській технічній школі підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів пройшли 1356 чол., з них
керівників і спеціалістів – 85 чол., робітників – 1271 чол.
З метою підвищення професійного рівня працівників водогосподарських
організацій за 2021 рік в Центрі підвищення кваліфікації працівників водного
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господарства пройшли навчання в дистанційному режимі та отримали
сертифікати 41 чоловік, з них 7 керівників та 34 спеціаліста.
Протягом 2021 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
94% та 91% відповідно), іншими засобами індивідуального захисту,
знешкоджуючими та мийними засобами (100% забезпеченості).
Витрати на охорону праці у звітному періоді склали 2372,8 тис. грн., при
цьому витрати на одного працівника склали 1420 грн.
Станом на 31.12.2021 року стався один нещасний випадок, пов’язаний з
виробництвом.
З метою відзначення Всесвітнього дня води, який цього року проходив під
гаслом «Цінність води для кожного з нас», БУВР річок Приазов’я та його
підвідомчими організаціями було проведено низку заходів.
БУВР річок Приазов’я виготовлено та розповсюджено буклети «День води
2021 «Цінність води для кожного з нас», календарики та наліпки, а також
проведено еколого-просвітницькі заходи, присвячені Всесвітньому дню води.
Спеціалістами Вільнянського МУВГ з 15 по 19 березня у шкільних закладах
Запорізького та Пологівського районів області проведено виховні години на
тему «Цінність води для кожного з нас», на яких було переглянуте відеоролики
про річки України, відеоролик «Прати чи купатись».
У Вільнянській ЗОШ № 3 було організовано розповсюдження буклетів,
календариків та наліпок. У загальноосвітніх школах та дитячий школі мистецтв
смт Більмак проведено конкурси малюнків про воду. Переможці конкурсу
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отримали подарунки. В Більмацькому опорному закладі загальної середньої
освіти (ЗЗСО) І-ІІІ ступенів «Інтелект» до Всесвітнього дня води учнями 11
класу було представлено проект на тему «Цінність води».
Було надруковано статті в газетах:
 «Наше життя» Запорізького району № 11 від 18.03.2021 «Цінність
води»;
 «Рідний край» Пологівського району № 21 від 20.03.2021 «Вода – це
вичерпний ресурс»;
 «Роз-інформ» Пологівського району № 12 від 20.03.2021 «Вода – ваше
здоров’я, вода – це ви самі».
За ініціативи Кам’янського МУВГ в Кам’янсько-Дніпровській
загальноосвітній школі № 3 для учнів 2 класу було проведено заняття по
створенню лепбука на тему «Пригоди Краплинки», а також в приміщенні
Кам’янсько-Дніпровської районної центральної бібліотеки була проведена
лекція для учнів 10-11 класів гімназії «Скіфія» на тему «Цінність води для
кожного з нас» присвячена Всесвітньому дню води, працівниками бібліотеки
була організована виставка книг «Шануймо воду, бо вона – свята».
Представниками Мелітопольського МУВГ разом з викладачами кафедри
ГЕЗ, студентами 31Е групи спеціальності 101 «Екологія» Таврійського
державного агротехнологічного університету була організована екологічна акція
та демонстрація відеороликів про дбайливе ставлення до українських річок та
щодо наслідків потрапляння фосфатів до водойми, впливу кліматичних змін на
водні ресурси з розповсюдженням буклетів, календариків та наліпок.
У навчальному закладі КЗ "Дніпрорудненська ЗОШ I-II ступенів" був
проведений конкурс малюнків та показані відеоролики про дбайливе ставлення
до українських річок та щодо наслідків потрапляння фосфатів до водойм, впливу
кліматичних змін на водні ресурси.
В школах смт.Якимівка (Якимівська гімназія, ЗОШ № 1 та ЗОШ № 2) був
продемонстрований відеоролик «Річки України». Серед працівників МУВГ та їх
дітей був проведений конкурс малюнків. Також спеціалістами Якимівського
МУВГ було організовано виготовлення та розповсюдження календариків та
наліпок присвячених Всесвітньому дню води.
Цього року 17 вересня БУВР річок Приазов’я була організована екотолока з
прибирання берега річки Дніпро (м.Запоріжжя) на території Олександрівського
лісництва ДП «Запорізьке лісомисливське господарство», до якої також
долучилися представники лісництва.
Учасники акції були проінструктовані та забезпечені рукавичками, мішками
для сміття, антисептиками, питною водою.
Прибирання під час екологічної акції проходило з дотриманням
карантинних норм та обмежень.
Цього року підвідомчі організації БУВР річок Приазов’я також підтримали
акцію «Чистий берег – 2021. #Я Прибрав – Твоя Черга 4» та організували
екотолоки з нагоди Міжнародного дня чистих берегів.
Працівники Вільнянського МУВГ провели прибирання прибережної
захисної смуги затоки Дніпровського водосховища на території Михайлівської
ОТГ Запорізького району; прибережної захисної смуги річки Верхня Терса на
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території Новомиколаївської селищної ОТГ Запорізького району та берег
Таврійського ставка на території Більмацької ОТГ Пологівського району.
З метою попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів
працівниками Кам’янського МУВГ було організовано прибирання міського
пляжа «Сом» м.Кам’янка-Дніпровська.
Представниками Мелітопольського МУВГ було прибрано берег р.Тащенак
та Каховського магістрального каналу поблизу с.Нове Новенської ОТГ.
Працівники Придніпровського МУВГ спільно з робітниками кафе,
розташованого на міському пляжі м.Дніпрорудне вийшли на прибирання
прибережної території Каховського водосховища в районі м.Дніпрорудне
Біля с. Володимирівка Якимівської ОТГ працівники Якимівського МУВГ
прибрали берег річки Малий Утлюг.
Відділом техногенно-екологічної безпеки БУВР річок Приазов’я було
організовано прибирання прибережної смуги Каховського водосховища у місті
Дніпрорудне Василівського району Запорізької області.
Напередодні Всесвітнього дня моніторингу води, який визначається
щорічно 18 вересня, фахівцями лабораторії моніторингу вод та ґрунтів БУВР
річок Приазов’я організовано екскурсії для учнів 7-8 класів Дніпрорудненської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.
В ході зустрічі начальник лабораторії розповіла школярам про історію, мету
та задачі проведення Всесвітнього дня моніторингу води, роль Держводагентства
України та його лабораторій при проведенні моніторингу якості водних ресурсів,
привернула увагу учнів до ощадливого використання води та до внеску кожної
людини в охорону життєво необхідного ресурсу від забруднення.
Учні, під наглядом фахівців лабораторії, взяли участь в практичних
вимірюваннях показників якості води, а саме: визначенні хлорид-іонів, кальційіонів, карбонатів, жорсткості та водневого показника.
Проведення екскурсій проходило з дотриманням карантинних норм та
обмежень.
На офіційному веб-сайті БУВР річок Приазов’я та на сторінці у мережі
Facebook розміщена інформація про відзначення Всесвітнього дня води,
екотолоку «Чистий берег», Всесвітній день моніторингу води.

Начальник управління
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