
Підсумки роботи водогосподарських організацій                                   

Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять       

                                            за 2018 рік 

 

Виходячи із загальнодержавних  завдань, водогосподарськими  

організаціями  Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять  

проведена  робота щодо збереження, раціонального використання  водних 

ресурсів, надійності  меліоративних  систем,  збереження  і ремонту основних 

фондів,  вирішенню питань соціально – економічного розвитку  управлінь та їх 

підрозділів.  

 Законом України від 04.10.2016 № 1641-VIII внесено низку змін у 

Водний кодекс України, направлених на впровадження положень Водної 

рамкової директиви Європейського Союзу у практику управління водними 

ресурсами не за адміністративно-територіальним принципом, а згідно з межами 

річкового басейну як природного гідрографічного цілісного об’єкту. 

 Тому основна увага БУВР Прип’яті у 2018 році була спрямована на 

реорганізацію структури сфери управління водними ресурсами, оптимізацію 

міжрайонних управлінь водного господарства, створення басейнового 

управління водних ресурсів річки Прип’ять та формування басейнової ради 

річки Прип’ять. 

 26 жовтня 2018 року у м.Новоград-Волинський відбулися збори 

заінтересованих сторін для створення басейнової ради річки Прип’ять. Наказом 

Держводагентства № 847 від 13.11.2018 року затверджено Положення про 

басейнову раду річки Прип’ять та її персональний склад в кількості 55 чоловік.  

 До складу басейнової ради увійшли представники водокористувачів, 

науковців, органів виконавчої влади, громадських організацій, що здійснюють 

свою діяльність у межах річкового басейну Прип’яті, зокрема представники 

Житомирщини, Рівнинщини, Волині, Київщини, Львівщини, Тернопільщини та 

Хмельниччини.  

  Головним завданням басейнової ради є спільна підготовка плану 

управління річковим басейном та досягнення цілей водної політики, зокрема, 

доброго екологічного стану поверхневих та підземних вод.                   

Проведена робота з членами басейнової ради річки Прип’ять щодо надання 

пропозицій для формування плану роботи басейнової ради річки                                    

Прип’ять на 2019 рік. За даними пропозиціями сформований план роботи 

басейнової ради на 2019 рік. 

 

Басейновим управлінням водних ресурсів річки  Прип’ять  протягом 

звітного періоду здійснювалися роботи з ведення моніторингу якості 

поверхневих вод 7-ми  водосховищ,  які є джерелом питного водопостачання та 

3-х водних об'єктів рибогосподарського призначення. Крім цього проводились 

додаткові дослідження  у надзвичайних ситуаціях річок  Хомора та Случ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0


У ході виконання робіт з моніторингу якісного стану поверхневих вод  

відібрано 140 проб та виконано 3620 вимірювань складу та властивостей води 

за гідрохімічними показниками, із  них  відібрано 60 додаткових проб та     

1380 вимірювань  річок Хомора та Случ.  

Результати вимірювань публікуються за допомогою веб-системи 

«Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України». Інтерактивна 

карта візуалізації результатів моніторингу дає можливість оцінити стан водного 

об’єкта та порівняти його з встановленими нормами. 

Протягом 2018 року здійснювалась реалізація заходів у рамках виконання 

міжурядової угоди про співпрацю на прикордонних водах з республікою 

Білорусь та України та проведено 3 міжнародні зустрічі.  

 БУВР Прип’яті постійно відслідковує зміни якісного стану водних 

ресурсів і надає в установленому порядку інформацію заінтересованим органам 

місцевої влади для прийняття відповідних управлінських рішень щодо 

покращення якісного стану поверхневих вод. 

За результатами державного водообліку підготовлені матеріали до 

Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в 

Україні та Екологічного паспорту про стан навколишнього природного 

середовища за 2017 рік. 

Згідно даних інвентаризації, яка відбулась за дорученням голови 

Житомирської обласної державної адміністрації, в області нараховується 528 

орендованих водних об’єктів. За 2018 рік від оренди водних об’єктів до 

місцевих бюджетів області надійшло 461,7 тис. грн., що на 53,3 тис. грн.. 

більше в порівнянні з минулим роком. 

Протягом  2018  року БУВР Прип’яті надані Сектору у Житомирській 

області  пропозиції щодо видачі дозвільно-погоджувальних документів: 233- 

дозволів на спеціальне водокористування,  41 -  погодження технологічних 

нормативів водопостачання, 13 –  погоджень документації із землеустрою, 26 -  

щодо погодження договорів оренди, встановлення режимів для водних об'єктів 

- 1104.  Виготовлено 32 паспорта на водні об'єкти. За 2018 рік відновлено 50 

природних джерел. 

З метою  покращення екологічного стану  поверхневих  водних об’єктів  

обласним управлінням  водних ресурсів  розроблена   Регіональна  програма  з 

розчистки  та  регулювання  русел  річок  Житомирської  області  на                      

2018 – 2021  роки.  Рішенням  Житомирської  обласної  ради  від 31.05.2018                

№ 1094  Програму затверджено з загальним  обсягом  фінансування                        

61,2 млн.грн. 

У звітному періоді проводилася системна робота щодо висвітлення 

офіційної інформації про діяльність водогосподарсько-меліоративного 

комплексу області шляхом розміщення на офіційному веб-сайті, до 

громадськості доносилася оперативна та неупереджена інформація щодо  

вагомих подій у сфері своєї діяльності, а саме впровадження європейських 

підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом. 



За  2018 рік надруковано 85 статтей в обласній та районних газетах, 

здійснено 4 виступи на радіо та телебаченні, прийнято  участь у  446 нарадах 

обласної та районних держадміністрацій, міських та районних радах, засіданнях 

комісій з ТЕБ та НС та прочитано 141 доповідь у навчальних закладах області 

та перед громадами сіл.   

Протягом року фахівці БУВР Прип’яті підвищували свої знання на 

семінарах-тренінгах:    

- з визначення масивів поверхневих вод  в районі річкового басейна Дніпра, як 

пілотного проекту EUW1+ - 25.05.2018, м.Київ;                                                                                                                                

- з впровадження Водної Рамкової та Паводкової директив ЄС-11 -12.06.2018, 

м.Івано-Франківськ;                                                                                                                     

-з питань розробки Плану управління річковим басейном -11-12.12.2018, 

м.Київ;                                                                                                                                     

- з питань ведення державного обліку водокористування та тестової версії             

«Е-дозволу»- 12.13.12.2018, м.Київ.  

 

Робота водогосподарських організацій  у 2018 році  була спрямована на 

виконання  завдань доведених наказом Держводагентства України  від 

02.02.2018 року № 13 «Про  основні  напрямки  роботи  та завдання  з 

експлуатації водогосподарсько-меліоративного  комплексу  у 2018 році». 

Для забезпечення вчасного проведення весняно-польових робіт у                

2018 році  з  осушених  земель меліоративною мережею у весняний період 

відведено  біля 160 млн.м3 води.  

Протягом 2018 року водогосподарськими організаціями області  

досягнуто нарощування  обсягів ремонтно - доглядових робіт. 

Поточний ремонт  на  міжгосподарській меліоративній мережі виконано 

на суму 1204,7 тис.грн.,  що на 2% більше ніж у 2017 році.  

У зв’язку з недостатнім фінансуванням  із державного бюджету у                       

2018 році на ремонтні роботи  із спеціального фонду використано                         

1011,2 тис.грн. 

Доглядові  роботи на міжгосподарській меліоративній мережі виконано  

на суму 22727,7 тис.грн, що на 18% більше ніж у 2017 році. 

Крім того за кошти сільськогосподарських виробників проведено 

технічне обслуговування внутрішньогосподарської меліоративної мережі на 

суму 399,3 тис.грн. 

На протязі року проводилось очищення міжгосподарської меліоративної 

мережі від мулу  в об’ємі 56,5 тис.м3, відремонтовано  969 міжгосподарських 

гідротехнічних споруд. 

Починаючи  з травня  місяця 2018 року працівниками  управлінь водного 

господарства   проводилось   обкошування  міжгосподарських меліоративних 

каналів на площі 6827,4 га. 

 

За кошти землекористувачів у 2018 році на внутрішньогосподарській 

мережі виконано очищення від мулу  в об’ємі 13,3 тис.м3 та проведено ремонт        

52 гідротехнічних споруд.  



У вегетаційний період на меліоративних системах проводилось 

затримання  близько 30 млн.м3 води, з них 828 тис.м3 на осушених 

торфовищах, що дало можливість  попередити загорання  торфовищ  в 

пожежонебезпечний період.  

Відновлення та виконання ремонту 67 гідропостів, проведення                      

70,5 тисяч замірів  рівнів ґрунтових вод  дало можливість  оперативно і 

своєчасно  провести двобічне регулювання водного режиму на площі                        

43,0 тис.га   меліорованих сільськогосподарських угідь та надавати 

обґрунтовану  інформацію  землекористувачам та органам  виконавчої влади.  

На протязі  2018 року здійснювався моніторинг стану  меліорованих 

сільськогосподарських угідь  на площі  135,0 тис.га. 

У цілому гідрогеолого - меліоративна обстановка  на меліорованих і 

прилеглих землях  оцінювалася як стабільна. 

В осінній період 2018 року забезпечено  підготовку  водогосподарських 

організацій області до роботи  в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.  

Вчасно завершені роботи з ремонту систем  водопостачання, опалення 

гуртожитку та виробничих баз, проведено ремонт покрівель  адміністративних  

та виробничих приміщень. Підготовлені  машини для перевезення людей та 

механізми для боротьби із сніговими заметами. 

 З 1 жовтня  2018 року розпочато підготовку меліоративних систем до 

роботи  у 2019 році. Проводиться  очистка меліоративних каналів  від мулу та 

рослинності, виконується ремонт гідротехнічних споруд, гідропостів.                                                 

          Станом на 1.02.2019 року підготовлено 273,0 тис.га меліорованих 

сільськогосподарських угідь, а це 77% від запланованого. На даний час роботи  

по  підготовці меліоративних систем до роботи у вегетаційний період 

продовжуються. 


