
Підсумки роботи  

Житомирського облводресурсів 

за І квартал 2018 року 

Житомирське облводресурсів у І кварталі 2018 року спрямувало свою діяльність на 

забезпечення потреб населення та галузей економіки Житомирської області у водних 

ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності міжгосподарської 

меліоративної мережі. 

Станом на 1 квітня 2018 року забезпечена підготовка 326 тис.га меліорованих земель 

до роботи у вегетаційний період. Виконано 11,2 тис.м3 очистки міжгосподарської 

меліоративної мережі. Проведено ремонт 202 гідротехнічної споруди. Також проведено 

ремонт 9 гідропостів. 

Виконано очистку внутрішньогосподарських каналів в об’ємі – 1,5 тис.м3. Проведено 

ремонт 21 внутрішньогосподарської гідротехнічної споруди. 

В управліннях водного господарства проводяться наради з керівниками 

сільськогосподарських і водогосподарських організацій та власниками меліорованих земель 

з питань підготовки внутрішньогосподарських меліорованих систем до роботи у 2018 році. 

Станом на 1.04.2018 року заключено 91 договори на площі 43,0 тис.га з 

сільгоспвиробниками щодо надання платних послуг із зволоження меліорованих земель. 

В цілому підвідомчими організаціями за 3 місяці 2018 року збільшені  обсяги 

доглядових робіт в порівнянні з І кварталом 2017 року. 

Також у І кварталі 2018 року виконано поточного ремонту на суму 114,0 тис.грн, при 

використанні  державного фінансування 17,9 тис.грн. Поточний ремонт в основному 

виконано за рахунок коштів спеціального фонду. 

Станом на 01.04.2018 р. відремонтовано 78 гідротехнічні споруди, це складає 107% до  

І кварталу 2017 року. 

Одним із головних завдань на даний час є збереження нерухомого майна на базах 

управлінь, експлуатаційних дільницях та на меліоративних системах. 

Ведеться поновлення інформаційних знаків, стел, альтанок на меліорованих землях 

області. Також проводиться приведення баз управлінь та дільниць до естетичного вигляду. 

Споживання енергоносіїв у 1 кварталі 2018 року здійснювалось в межах ліміту. 

Облводресурсів та підвідомчими організаціями на місцях здійснювався моніторинг 

дотримання встановлених режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем, 

розвитку гідрометереологічної обстановки, здійснювалася співпраця з місцевими органами 

самоврядування та водокористувачами, проводилася роз'яснювальна робота серед суб'єктів 

господарювання щодо необхідності раціонального використання водних ресурсів. 

Протягом І кварталу 2018 року встановлено 947 режимів роботи водних об'єктів, із них 

528 для орендованих водойм. 

В умовах дуже низької водності наявні водні ресурси забезпечили потребу населення 

та галузей економіки в повному обсязі. 



Згідно з державною програмою моніторингу довкілля у частині проведення 

радіологічних та гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод спостереження у                 

І кварталі 2018 року здійснювалися на 10 створах, у тому числі 7 водосховищах питного 

водопостачання. 

Виконано 905 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод.  

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних 

водозаборів у І кварталі 2018 року знаходився на задовільному рівні. 

У І кварталі поточного року проводилась робота з надання висновків щодо можливості 

видачі дозволів на спеціальне водокористування. 

Всього розглянуто 55 матеріалів та надано 13 пропозицій щодо погодження 

технологічних нормативів водопостачання,   8 погоджень  із землеустрою, 4 погодження  

договорів  оренди  водних  об’єктів. Виготовлено  16 паспортів  на водні об’єкти. 

З метою підвищення екологічної свідомості і обізнаності щодо проблем, пов'язаних з 

водним фактором спеціалістами облводресурсів та водогосподарських організацій області 

проведено низку заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня води. 


