Підсумки роботи Бердичівського МУВГ
за І півріччя 2019 року
Бердичівське міжрайонне управління водного господарства у І півріччі 2019
року спрямувало свою діяльність на забезпечення потреб населення та галузей
економіки у зоні діяльності управління 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 туло
встановлено 313 режимів роботи водних об’єктів.
До пропуску весняної повені та паводків підготовлено 656 пропускних та
водорегулюючих гідротехнічних споруд, які знаходяться на балансі управління.
За 6 місяців управлінням виконано природоохоронних заходів за рахунок
коштів місцевих бюджетів 62,1 тис.грн.
За 6 місяців 2019 року виконано заходи в рамках Регіональної програми робіт з
розчистки та регулювання русл річок Житомирської області на 2018-2021 роки на
суму 64,3 тис.грн.
В зоні діяльності управління нараховується 40,4 тис.га осушених земель.
На балансі управління рахується 622,9 км міжгосподарської меліоративної
мережі на якій розміщено 656 гідротехнічних споруд.
На протязі І півріччя 2019 року проводились ремонтно-експлуатаційні заходи
на меліорованих об’єктах управління , покращено технічний стан меліоративних
систем.
Поточний ремонт на міжгосподарських меліоративних об’єктах виконано на
84,3 тис.грн, при цьому 95% цих робіт виконувались за рахунок спецфонду.
Доглядові роботи виконані на суму 1021,7 тис.грн.
Проведено очищення відкритої міжгосподарської мережі в об’ємі 5,7 тис.м 3.
Відремонтовано 57 гідротехнічних споруд на міжгосподарській мережі. Також
виконано ремонт 8 гідротехнічних споруд на внутрішньогосподарській
меліоративній мережі.
На протязі 6 місяців 2019 року управлінням укладено 10 договорів з
землекористувачами на зволоження меліоративних сільськогосподарських угідь
площею 3,6 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
міжгосподарській мережі на площі 203,3 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 базі
управління, експлуатаційних дільницях та на меліорованих системах.
Закінчується поновлення інформаційних знаків, стел, альтанок на
меліорованих землях в зоні діяльності управління та приведення бази управління,
дільниць до естетичного вигляду.

З метою підвищення екологічної свідомості і обізнаності щодо проблем,
пов’язаних з водним фактором працівниками управління були проведені екологічні
заходи:
- до Міжнародного Дня довкілля проведено озеленення та прибирання
прибережних смуг та водойм, території управління та експлуатаційних дільниць,
висаджено 50 дерев;
- проведено еко-просвітницький захід з нагоди Міжнародного дня Дніпра в
оздоровчому 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, зменшення використання води у побуті та
закликали до бережного ставлення до річок та водойм.
За І півріччя 2019 року надруковано 10 статей в обласній та районних газетах,
прийнято участь у 27 нарадах районних держадміністрацій, засіданнях комісій з
ТЕБ та НС та прочитано 5 доповідей в навчальних закладах.

