Підсумки роботи
Басейнового управління водних ресурсів
річки Прип’ять за 9 місяців 2018 року.
Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять
у 2018 році
спрямувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей
економіки Житомирської області у водних ресурсах і раціональне їх використання,
забезпечення працездатності міжгосподарської меліоративної мережі.
В цілому підвідомчими організаціями за 9 місяців 2018 року збільшені
обсяги доглядових робіт в порівнянні з відповідним періодом 2017 року.
За 9 місяців 2018 року виконано поточного ремонту на суму 863,00 тис.грн.
Поточний ремонт в основному виконано за рахунок коштів спеціального фонду.
Станом на 01.10.2018 р. відремонтовано 849 гідротехнічних споруд,
проведено очищення каналів міжгосподарської мережі в об’ємі 45,4 тис.мЗ, що
складає 101% до відповідного періоду 2017 року.
Заключено 91 договір з сільгоспвиробниками щодо надання платних послуг
із зволоження меліорованих земель на площу 43,0 тис.га. Станом на 01.10.2018 р.
управліннями водного господарства області отримано за надані послуги по
зволоженню меліорованих земель -312,2 тис.грн.
На виконання наказу Держводагентства України від 21.08.2018 року № 605
"Про забезпечення підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2018- 2019 років" станом на
01.10.2018 року підвідомчими організаціями БУВР Прип’яті проведені роботи з
ремонту та утеплення 28 об’єктів виробничого призначення.
Завершені роботи з ремонту
тепломережі довжиною 230 м.

систем

водопостачання,

підготовлені

Обладнано 9 побутових кімнат площею 213 кв.м. для обігріву працюючих і
прийняття їжі.
Проведено підготовку 1 котельні та 16 побутових котлів для опалення
адмінбудинків та виробничих приміщень.
Виділені ліміти газу для опалення виробничих баз та експлуатаційних
дільниць.
Для забезпечення роботи побутових котлів ведеться заготовка вугілля та
дров.
.
Підготовлено
11 водовідливних засобів та 24 механізми для боротьби із
сніговими заметами. Обладнано 18 машин для перевезення людей
Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять 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 9 місяців 2018 року встановлено 1067 режимів роботи водних
об'єктів, із них 528 для орендованих водойм.
В умовах 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 за 9 місяців 2018 року здійснювалися на 10 створах, у тому числі
7 водосховищах питного водопостачання.
Виконано 2715 вимірювань показників гідрохімічного складу поверхневих
вод при плановому завданні 2240.
За результатами проведених досліджень гідрохімічний стан поверхневих
питних водозаборів за 9 місяців 2018 року знаходився на задовільному рівні.
Водогосподарськими організаціями області відновлено 45 природних джерел
і 5 витоків річок.
За 9 місяців поточного року проводилась робота щодо розгляду дозвільнопогоджувальних документів та надання пропозицій Сектору у Житомирській
області Держводагентства України щодо їх погодження.
Всього розглянуто 183 дозволи на спеціальне водокористування, 33нормативи водопостачання, 11 – проектів із землеустрою, 17 - договорів оренди.
Протягом 9 місяців 2018 року керівництво БУВР Прип’яті приймало участь у
засіданні обласної комісії по розгляду звернень підприємств, організацій, установ
і громадян щодо надання в користування водних об'єктів, де було розглянуто
43 питання. За результатами комісії прийнято 38 позитивних рішень, решта
матеріалів відхилено на доопрацювання.
З метою підвищення екологічної свідомості і обізнаності щодо проблем,
пов'язаних
з
водним
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Прип’яті
та
водогосподарськими організаціями області проведено низку заходів з нагоди
відзначення Всесвітнього дня води.
Колектив Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять у квітні
місяці 2018 року долучився до щорічної акції – День довкілля та у вересні місяці
2018 року до масштабної екологічної акції «Міжнародний день чистих берегів».
Приведено до належного естетичного та санітарного стану прибережну смугу
річки Кам’янка у межах м. Житомир.
Загалом водогосподарниками області прийнято участь у 343 нарадах
обласної та районних держадміністрацій, міських та районних радах, засіданнях
комісій з ТЕБ та НС та прочитано 128 доповідей в навчальних закладах області та
перед громадами сіл.

