
            Підсумки роботи Басейнового управління водних ресурсів                                   

                              річки  Прип’ять за І квартал 2022 року 

 

    Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять у І кварталі 2022 

року спрямувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та 

галузей економіки Житомирської області у водних ресурсах, їх раціонального 

використання, забезпечення працездатності водогосподарської інженерної 

інфраструктури. 

 Для забезпечення безаварійного пропуску повені підготовлено 5387 

пропускних та регулюючих споруд на міжгосподарській меліоративній 

мережі. Розроблено 953 режимів роботи водних об’єктів. Негативних явищ, 

пов’язаних із шкідливою дією вод на об’єктах управління не виникало.  

Враховуючи малу водність управлінням забезпечено заповнення 

водосховищ, що використовуються для питного водопостачання населених 

пунктів. 

         Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять виконані 

основні завдання щодо ведення державного обліку водокористування, 

забезпечено  на 127 % прийом Звітів про використання води за формою № 

2ТП-водгосп (річна)  через Портал електронних послуг Держводагентства 

України та забезпечено  наповнення державного  водного кадастру за 

розділом «Водокористування». 

      За даними державного водообліку підготовлено  Національну доповідь 

про якість питної води та стан питного водопостачання. 

     Протягом І кварталу 2022 року проведено 9 засідань технічної ради, 

загалом винесено на обговорення, підготовлено та надано Сектору у 

Житомирській області Держводагентства України 37 пропозицій щодо видачі 

проектів Е-дозволів на спеціальне водокористування, 2 пропозиції для 

погодження нормативів водопостачання та розглянуто 953 проєкти щодо 

встановлення режимів роботи на  водних об'єктах. 

Для картування системи моніторингу розроблена та затверджена 

Програма державного моніторингу вод  згідно якої  проводиться контроль за 

якістю поверхневих вод для визначення екологічного та хімічного стану 

масивів поверхневих вод. 

Загалом забезпечено виконання діагностичного моніторингу вод та 

аналіз якісного стану масивів поверхневих вод у суббасейні Прип’яті  на 35 

масивах поверхневих вод та 10 МПВ суббасейну середнього Дніпра  за 

вмістом хімічних  пріоритетних речовин, басейнових специфічних та фізико-

хімічних показниках. 

    Крім того  БУВР Прип’яті здійснювало моніторинг масивів поверхневих 



вод в суббасейні Прип’яті та середнього Дніпра на 7 масивах, забір води з 

яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб 

населення на річках Тетерів, Случ, Ірша, Гнилоп’ять, Уж і Візня та 1 

транскордонному водному об’єкті-р.Уборть, с.Рудня Хочинська  

Коростенського  району за вмістом хімічних та фізико-хімічних показників. 

     Загалом  від початку року відібрано 19 проб та виконано 380 вимірювань 

складу та властивостей поверхневих вод. 

        Проводився аналіз  якості поверхневих вод та щомісячне наповнення 

результатами вимірювань порталу «Моніторинг та екологічна оцінка якісного 

стану поверхневих вод України». 

На протязі 1 кварталу 2022 року проводились ремонтно-експлуатаційні 

заходи на водогосподарських об'єктах області, покращувався технічний стан 

меліоративних систем. Поточний ремонт на міжгосподарських 

меліоративних об’єктах виконано на суму 35,5 тис.грн. при цьому 72% цих 

робіт виконувались за рахунок коштів спецфонду. Доглядові роботи 

міжгосподарської інженерної інфраструктури виконані на суму –2932,0 

тис.грн. Продовжуються роботи по підготовці меліоративної мережі до 

роботи у вегетаційний період 2022 року. Станом на 01.04.2021 року 

підготовлено 809,1 км міжгосподарських каналів, виконано очищення 

каналів в об’ємі- 3,4 тис.мЗ, проведено ремонт 6 гідропостів. У 1 кварталі 

2022 року спеціалістами БУВР Прип'яті укладено 33 договори із 

землекористувачами на проведення подвійного регулювання 

водноповітряного режиму меліорованих сільськогосподарських угідь на 

площі 17,4 тис.га., загальною вартістю 186 тис.грн.. 

 Станом на 01.04.2022 року отримано 29,4 тис.грн, за надані послуги по 

подвійному регулюванню. 

   Продовжується робота із сільськими, селищними радами,  територіальними 

громадами та землекористувачами, щодо виділення коштів на утримання та 

експлуатацію внутрішньогосподарських меліоративних фондів. 

   У цілому гідрогеолого-меліоративна обстановка на меліорованих і 

прилеглих землях оцінюється як стабільна. 

        Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять проводилась 

системна робота щодо висвітлення офіційної інформації про діяльність 

водогосподарсько-меліоративного комплексу області шляхом розміщення на 

офіційному веб-сайті, соціальній мережі Facebook, до громадськості 

доносилася оперативна та неупереджена інформація щодо вагомих подій у 

сфері своєї діяльності.  

    Загалом прийнято участь у 67 нарадах територіальних громад, міських 



радах, засіданнях комісій з ТЕБ та НС. 

     24 березня 2022 року  попри не просту ситуацію в країні  колектив 

Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять  долучився до 

загальноміської толоки #Чистий День. Загальними зусиллями з громадою 

міста прибрано від сміття береги річки Тетерів. Крім того проведено 

благоустрій територій виробничих баз, упорядкування газонів та квітників на 

територіях дільниць. 

    Одним із основних проблемних питань є передача об’єктів 

водогосподарської інфраструктури осушувальних систем, які знаходяться на 

балансі водогосподарських організацій, у власність об’єднаним 

територіальним громадам або власникам меліорованих 

сільськогосподарських земель, на території яких вони розташовані. Також 

проблемними питаннями залишаються виявлення фактів самовільного 

проведення гідротехнічних робіт на землях водного фонду, виявлення    

безгосподарських гідротехнічних споруд на водних об’єктах, розчистка русел 

річок, розчистка ставків і водосховищ від замулення, відновлення природних 

джерел та витоків річок, досягнення нормативів гранично-допустимих скидів 

забруднюючих речовин водокористувачами області, які експлуатують очисні 

споруди каналізації.          

                                         


