
Підсумки роботи  

Житомирського облводресурсів 

за І півріччя 2019 року 

Басейнове управління водних  ресурсів річки Прип’ять  у І півріччі 2019 року спрямувало 

свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей економіки Житомирської області 

у водних ресурсах і раціональне їх використання, забезпечення працездатності 

міжгосподарської меліоративної мережі. 

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 6 місяців поточного року було встановлено 981 режим 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.  

За 6 місяців підвідомчими організаціями виконано природоохоронних заходів за рахунок 

коштів місцевих бюджетів на суму  763,3 тис.грн. 

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять здійснює державний моніторинг 

якісного стану масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення 

питних і господарсько-побутових потреб населення на 7 пунктах спостережень та  1-му 

транскордонному водному об’єкті. 

Для визначення якості води за хімічними та фізико-хімічними показниками  загалом 

відібрано 46 проб і виконано 1015 вимірювань складу та властивостей поверхневих вод. 

Результати вимірювань опубліковані за допомогою веб-системи «Моніторинг та 

екологічна оцінка водних ресурсів України». Інтерактивна карта результатів моніторингу дає 

можливість оцінити стан водного об’єкта та порівняти його з встановленими нормами. 

Узагальнена інформація про результати моніторингу якості вод у контрольованих створах 

надана органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та Управлінню екології та 

природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації для прийняття управлінських рішень. 

За 6 місяців 2019 року з державного бюджету на виконання заходів з моніторингу якості  

масивів поверхневих вод профінансовано  21,4 тис.грн.  

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 61 165 тис.грн. Приймають участь у виконанні Програми 

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

кошти не бюджетних джерел.  
За 6 місяців 2019 року виконано робіт з розчистки та регулювання русел річок на суму 

1375,7 тис.грн. 

        У Житомирській області нараховується 425,4 тис. га осушених земель. 

         З них 296,9 тис.га осушено гончарним дренажем, у тому числі системи з двобічним 

регулюванням водно-повітряного режиму складають  188,1 тис.га.  

         На балансі міжрайонних управлінь водного господарства Басейнового управління водних 

ресурсів річки Прип’ять рахується 7075 км міжгосподарської меліоративної  мережі на  якій 

розміщено   6566  гідротехнічних споруд та  61,6 км захисних  дамб. 



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 І півріччя 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  521,1 тис.грн, 

при  цьому 90% цих робіт виконувались  за рахунок  коштів спецфонду. Доглядові роботи 

виконані на  суму  -  12163,5 тис.грн.  

        Поточний  ремонт та доглядові  роботи на внутрішньогосподарських об’єктах 

виконувались на договірних умовах за кошти  землекористувачів.   

        Проведено очищення відкритої міжгосподарської мережі в об’ємі  29,5 тис. м3 та  

внутрішньогосподарської меліоративної мережі – 3,0 тис.м3. 

        Відремонтовано 631 гідротехнічна споруда на міжгосподарській мережі. Також виконано 

ремонт 38 гідротехнічних споруд на внутрішньогосподарській меліоративній мережі. 

        На протязі 6 місяців   2019 року управліннями водного господарства  укладено                    

92 договори з землекористувачами на зволоження меліорованих сільськогосподарських угідь 

площею 42,2 тис.га.    

        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 1564,5 га. Також проводились роботи по обстеженню 

меліоративних сільськогосподарських угідь на площі  77,2 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. 

Закінчується поновлення інформаційних знаків, стел, альтанок на меліорованих землях 

області та приведення баз управлінь та дільниць до естетичного вигляду. 

На протязі 6 місяців поточного року проводилась робота з надання Сектору у 

Житомирській області Держводагентства пропозицій щодо видачі дозвольно-погоджувальних 

документів: 119-проектів дозволів на спеціальне водокористування, 15 пропозицій щодо 

погодження технологічних нормативів водопостачання, 2 погодження  документації із 

землеустрою, 9 -  погоджень договорів оренди водних об'єктів,  981 – щодо встановлення 

режимів для водних об'єктів. Виготовлено 25 паспортів на водні об'єкти. 

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

землями державної власності несільськогогосподарського призначення, де було розглянуто 29 

питань щодо надання в користування водних об’єктів на умовах оренди по яких прийняті 

позитивні рішення. 

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: 

- до Міжнародного Дня довкілля проведено озеленення та прибирання прибережних смуг 

річок та водойм, територій управлінь, загалом висаджено понад 1000 дерев; 



- проведена акція «Пластику не місце у наших водоймах». Працівники управління 

прибирали прибережно-захисні смуги  річок від сміття і пластику,  прийняли участь у акції 

«Сміття стає мистецтвом» та отримали відзнаку у номінації «Глядацькі симпатії» у рамках 

компанії «Вода без PET– Дніпру respect!»; 

  - проведені еко-просвітницькі заходи з нагоди Міжнародного дня Дніпра у літніх таборах КП 

Житомирський обласний лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та 

дорослого населення «Дениші» та «Супутник» Житомирського району, дошкільних 

навчальних закладах № 37 та № 39 м. Житомира і № 14 м.Новоград-Волинський, 

Новобілокоровицькій загально-освітній школі № 2 та Пулинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, дитячо-

юнацькому закладі «Березовий гай» с.Скраглівка Бердичівського району,  де ознайомили 

молоде покоління з історією Дніпра та її приток, розповіли про елементарні правила щодо 

покращення води у річках, такі як прибирання сміття, його сортування, використання  

безфосфатних та безфосфонатних миючих засобів, зменшиння використання води у побуті та 

закликали до бережного ставлення до річок та водойм. Силами управлінь упорядковано 

джерело у поймі р.Коробочка, м.Радомишль. 

За  І півріччя 2019 року надруковано 43 статті в обласній та районних газетах, здійснено 

4 виступи на радіо та телебаченні, прийнято  участь у  268 нарадах обласної та районних 

держадміністрацій, міських та районних  радах, засіданнях комісій з ТЕБ та НС та прочитано 66 

доповідей в навчальних закладах області та перед громадами сіл.    

 

 

 

 

 

 


