
Підсумки роботи  

Житомирського облводресурсів 

за ІІ квартал 2018 року 

Житомирське облводресурсів у І півріччі 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 червня 2018 року забезпечена підготовка 354,4 тис.га меліорованих земель 

до роботи у вегетаційний період. Виконано 23,7 тис.м3 очистки міжгосподарської 

меліоративної мережі. Проведено ремонт 585 гідротехнічних споруд та 460 гідропостів. 

Виконано очистку внутрішньогосподарських каналів в об’ємі – 2,5 тис.м3. Проведено 

ремонт 46 внутрішньогосподарських гідротехнічних споруд. 

В управліннях водного господарства проводились наради з керівниками 

сільськогосподарських і водогосподарських організацій та власниками меліорованих земель 

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

Заключено 91 договорів на площі 43,0 тис.га з сільгоспвиробниками щодо надання 

платних послуг із зволоження меліорованих земель. 

Робота водогосподарських організацій у поточному році спрямована на виконання 

завдань доведених наказом Житомирського облводресурсів  від 02.02.2018р. №13 “ Про 

основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного 

комплексу у 2018 році ”. 

В цілому підвідомчими організаціями за 6 місяців 2018 року збільшені  обсяги 

доглядових робіт в порівнянні з І півріччям 2017 року. 

У І півріччі 2018 року виконано поточного ремонту на суму 458,3 тис.грн. Поточний 

ремонт в основному виконано за рахунок коштів спеціального фонду. 

Станом на 01.07.2018 р. відремонтовано 619 гідротехнічних споруд, що складає 100% 

до  І півріччя 2017 року. 

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

управлінь, експлуатаційних дільницях та на меліоративних системах. 

Закінчується поновлення інформаційних знаків, стел, альтанок на меліорованих землях 

області та приведення баз управлінь та дільниць до естетичного вигляду. 

Облводресурсів та підвідомчими організаціями на місцях виконувався 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 півріччя 2018 року встановлено 961 режим 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 півріччі 2018 року здійснювалися на 10 створах, у тому числі 7 водосховищах питного 

водопостачання. 

Виконано 1810 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих вод при 

плановому завданні 1810. 

За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих питних 

водозаборів у І півріччі 2018 року знаходився на задовільному рівні. У порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року  в річках Ірша, Возня та Уж фіксується ріст марганцю. 

На основі даних державного обліку водокористування підготовлені  матеріали до 

Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в області за 

2018 рік. 

У І півріччі поточного року проводилась робота щодо розгляду дозвільно-

погоджувальних документів та надання пропозицій Сектору у Житомирській області 

Держводагентства України щодо їх погодження.  

Всього розглянуто 127 дозволів на спеціальне водокористування, 27- нормативів 

водопостачання, 10 – проектів із землеустрою,  11 - договорів оренди. 

Протягом  І півріччя 2018 року керівництво облводресурсів приймало участь у 

засіданні обласної комісії по розгляду звернень підприємств, організацій, установ і громадян 

щодо надання в користування водних об'єктів, де було розглянуто 37 питань. За 

результатами комісії прийнято 33 позитивних рішення, решта матеріалів відхилено на 

доопрацювання. 

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. 

У квітні місяці 2018 року працівники управління долучились до щорічної акції – День 

довкілля. Приведено до належного естетичного та санітарного стану прибережну смугу річки 

Кам′янка у межах м. Житомир. 

Загалом водогосподарниками області прийнято  участь у 253 нарадах обласної та 

районних держадміністрацій, міських та районних  радах, засіданнях комісій з ТЕБ та НС  та 

прочитано 92 доповіді в навчальних закладах області та перед громадами сіл.    

 

 

 


