2019
рік
для
Басейнового
управління водних ресурсів річки
Прип’ять виявився плідним у сфері
водних відносин.
Для здійснення господарської
діяльності з використанням водних
ресурсів
кожен
суб’єкт
господарювання
обов’язково
має
отримати
дозвіл
на
спецводокористування. На території
Житомирської області його видає
сектор Державного агентства водних
ресурсів України.
Протягом
2019
року
опрацьовано ✔275
матеріалів
від
водокористувачів
на
видачу
та
анулювання дозволів на спеціальне
водокористування.
З
них
погоджено ✔229, негативні висновки
отримали ✔ 46 матеріалів.
Крім того, розглянуто: 9 проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки водного фонду, з яких всі погоджено.
Опрацьовано ✔ 28 розрахунків поточних індивідуальних технологічних
нормативів використання питної води у водопровідно-каналізаційних господарстві
області, з них погоджено – ✔ 26, повернуто на доопрацювання - ✔ 2.
Розглянуто ✔ 41 матеріал щодо укладання договір оренди водних об’єктів, яким
надано висновок щодо можливості погодження.
Встановлено ✔ 1105 режимів роботи на водні об’єкти, із них ✔ 488 на
орендовані.
Розглянуто пропозиції щодо погодження проектів по: проведенню робіт на
землях водного фонду; встановлення розмірів смуг відведення та режиму
користування ними; меж зон санітарної охорони водних об’єктів; визначення
розмірів та меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в
них – у кількості ✔ 3, з яких всі погоджено.
Виконано план по відновленню та упорядкуванню джерел та витоків річок –
✔ 50.
Виготовлено ✔ 33 паспорти та розглянуто ✔ 17 договорів оренди на водні об’єкти.

ПІДСУМКИ РОБОТИ З УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ЗА

2019 РІК

З метою забезпечення працездатності меліоративних фондів області у
2019 році,
водогосподарськими організаціями БУВР Прип’яті у весняний період забезпечено ✔підготовку
353,4 тис.га меліорованих сільгоспугідь. Виконувались ✔ роботи з очистки меліоративної мережі,
ремонту гідротехнічних споруд та гідропостів. Оперативно і своєчасно відведено ✔ біля
160 млн.м3 надлишкових вод з меліорованих земель.
На протязі 2019 року проводились ✔ ремонтно-експлуатаційні заходи на меліорованих
об’єктах області, покращено ✔ технічний стан меліоративних систем. Поточний ремонт на
міжгосподарських меліоративних об’єктах виконано ✔на суму 1261,2 тис.грн, при цьому 91% цих
робіт виконувались за рахунок коштів спецфонду. Доглядові роботи виконані ✔ на суму 25062,8 тис.грн. Проведено✔ очищення відкритої міжгосподарської мережі в об’ємі –
53,2
тис. м3 та внутрішньогосподарської меліоративної мережі – 7,0 тис.м3. Відремонтовано ✔ 970
гідротехнічних споруд на міжгосподарській мережі, виконувалось
✔ обкошування на
міжгосподарської мережі на площі 6830,6 га., вирубування чагарнику проводилось✔ на площі
2703,5 га.
На протязі 2019 року управліннями водного господарства укладено
✔
92 договори з
землекористувачами на зволоження меліорованих сільськогосподарських угідь площею
42,2 тис.га., отримано 335,7 тис.грн. Вартість 1 га складає 7,95 грн.
Також проводились ✔роботи по обстеженню меліоративних сільськогосподарських угідь на
площі 135 тис.га. У цілому гідрогеолого - меліоративна обстановка на меліорованих і прилеглих
землях оцінюється ✔як стабільна.
Крім того за кошти сільськогосподарських виробників виконано
очищення
внутрішньогосподарської мережі від мулу
в об’ємі 15,6 тис.м3 та проведено ✔ ремонт
43 гідротехнічних споруд. Технічне обслуговування внутрішньогосподарської меліоративної мережі
виконано ✔ на суму 396,9 тис.грн.

