
Підсумки роботи Басейнового управління водних ресурсів                           

річки Прип’ять за 9 місяців 2019 року. 

 

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять                                                  

на протязі 9 місяців  2019 року спрямовувало свою діяльність на забезпечення 

потреб населення та галузей економіки Житомирської області у водних 

ресурсах, їх раціонального використання, забезпечення працездатності 

водогосподарської інженерної інфраструктури.  

Для забезпечення галузей економіки водними ресурсами, безаварійного 

пропуску весняної повені і паводків та для забезпечення санітарних витрат з 

водосховищ та ставків в басейнах річок за 9 місяців поточного року було 

встановлено 1075 режимів роботи водних об’єктів.  

До пропуску весняної повені та паводків підготовлено 5429 пропускних та 

водорегулюючих гідротехнічних споруд, які знаходяться на балансі 

водогосподарських організацій області. Перевірені та підготовлені до роботи   

130 відомчих гідрологічних постів.   

На виконання завдань щодо європейської системи управління водними 

ресурсами за басейновим принципом, БУВР Прип’яті з 1 січня 2019 року 

забезпечує виконання моніторингу поверхневих вод за європейськими 

стандартами на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для 

задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення на семи  

створах спостережень та  транскордонному водному об’єкті (р.Уборть, с.Рудня 

Хочинська, на кордоні з Республікою Білорусь). 

Якість води визначалась за 21 показником, 13 з них - основні хімічні та 

фізико - хімічні показники, які визначені постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.09.2018  № 758  та 8  показників, що можуть вплинути на якість 

питної води. Виконано 1565 вимірювань складу та властивостей  масивів 

поверхневих вод.  

 У звітному періоді проводилась робота з надання Сектору у 

Житомирській області Держводагентства пропозицій щодо видачі дозвільно-

погоджувальних документів: 179 проектів дозволів на спеціальне 

водокористування,  23  пропозиції щодо погодження технологічних нормативів 

водопостачання, 8  погоджень  документації із землеустрою, 14   погоджень 

договорів оренди водних об'єктів,  1082 – щодо встановлення режимів для 

водних об'єктів. Виготовлено 33 паспорти на водні об'єкти. 

Керівництво БУВР Прип’яті приймало участь у засіданні комісії з питань  

розпорядження землями державної власності несільськогогосподарського 

призначення, де було розглянуто 36 питань щодо надання в користування 

водних об’єктів на умовах оренди, по яких прийняті позитивні рішення. 

2019 рік є стартовим для написання Планів управління річковими 

басейнами. 12 квітня 2019 року проведене  засідання басейнової ради річки 

Прип'ять, рішення якої буде  враховано під час розроблення та виконання 

Плану управління річковим суббасейном Прип’яті, реалізації заходів щодо 

раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. 



На даний час  завершена робота з визначення масивів поверхневих вод, 

яких у суббасейні річки Прип’ять налічується 1039.   

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять розроблена, а 

рішенням Житомирської обласної ради від 31.05.2019року №1094 затверджена 

«Регіональна програма робіт з розчистки та регулювання русел річок 

Житомирської області на 2018-2021 роки» з загальним обсягом фінансування 

61165 тис.грн. Приймають участь у виконанні Програми бюджети районних, 

міських, селищних, сільських та об'єднаних територіальних громад, а також 

кошти не бюджетних джерел.  

За 9 місяців 2019 року виконано робіт з розчистки та регулювання русел 

річок на суму 3833,55 тис.грн.    

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.           

Проводились роботи з очистки меліоративної мережі, ремонту гідротехнічних 

споруд та гідропостів. Оперативно і своєчасно відведено біля 160 млн.м3 

надлишкові води з меліорованих земель. Робота водогосподарських 

організацій у поточному році спрямована на виконання завдань доведених 

наказом БУВР Прип’яті   від     01.02.2019 року №11  “ Про основні напрямки 

роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу 

Житомирської області  у  2019 році ”.  На протязі 9 місяців 2019 року 

проводились ремонтно-експлуатаційні заходи на меліорованих об’єктах 

області, покращено технічних стан  меліоративних систем.  Поточний ремонт 

на міжгосподарських меліоративних об’єктах виконано на суму 866,0 тис.грн, 

при  цьому 93% цих робіт виконувались  за рахунок  коштів спецфонду. 

Доглядові роботи виконані на  суму  -  18986,2 тис.грн. Проведено очищення 

відкритої міжгосподарської мережі в об’ємі - 45,4 тис. м3 та  

внутрішньогосподарської меліоративної мережі – 5,5 тис.м3.   Відремонтовано 

849 гідротехнічних споруд на міжгосподарській мережі. Також виконано 

ремонт 41 гідротехнічної споруди на внутрішньогосподарській меліоративній 

мережі. На протязі 9 місяців  2019 року управліннями водного господарства  

укладено 92 договори з землекористувачами на зволоження меліорованих 

сільськогосподарських угідь площею 42,2 тис.га та за надані послуги отримано 

315,4 тис.грн.   Продовжується робота з сільськими, селищними радами  та 

землекористувачами щодо виділення коштів  на утримання та експлуатацію 

внутрішньогосподарських меліоративних фондів.  

 Починаючи з травня місяця поточного року, виконувалось обкошування 

на міжгосподарської мережі на площі 6253,7 га. 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.   

Одним із головних завдань на даний час є збереження нерухомого майна 

на базах управлінь, експлуатаційних дільницях та на меліоративних системах.  



Виконуються роботи з приведення  інформаційних знаків, стел, альтанок 

до корпоративного стилю та виробничих баз управлінь і дільниць до 

естетичного вигляду.  

З метою підвищення екологічної свідомості і обізнаності щодо проблем, 

пов’язаних з водним фактором, фахівцями БУВР Прип’яті та 

водогосподарських організацій області проведені екологічні заходи: 

  - у період з 15 по 21 вересня 2019 року проведено екологічний івент 

«Міжнародний день чистих берегів» із залученням студентів Житомирського 

агроекологічного університету, Державного університету "Житомирська 

політехніка", учнів та студентів ЗОШ № 15 м. Житомира, Новоград-Волинської 

ЗОШ № 10, Вацлавпільської гімназії,  Пулинського професійного ліцею та 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназії  № 4 с.Поліське, Черняхівської гімназії, 

Радомишльського профліцею, працівників Олевської ЦПМД та небайдужих 

громадян  щодо очистки берегів річок Житомирської області від сміття та 

проведені просвітницькі заходи в навчальних закладах області з демонстрацією 

відеороликів «Я прибрав - твоя черга -2» та «Змінимо майбутнє разом».      

Загалом до акції залучено 440 чоловік, очищено від сміття 34,2 км захисних 

смуг водойм та річок Житомирської області, вивезено 47,3 м3 сміття.   

     - прийнято участь у масштабних екологічних івентах:                                    

07.07.2019 - «Міжнародний день Дніпра»;  11.08.2019 -  «День Західного Бугу» 

та 08.09.2019 -  «День Десни». 

За  9 місяців 2019 року надруковано 60 статей в обласній та районних 

газетах, здійснено 4 виступи на радіо та телебаченні, прийнято  участь у                  

351 нараді обласної та районних держадміністрацій, міських та районних  

радах, засіданнях комісій з ТЕБ та НС та прочитано 77 доповідей в навчальних 

закладах області та перед громадами сіл.    

 


