
        

Виконання експлуатаційних заходів за І півріччя 2018 року 
 

На виконання доручення  Держводагентства  від  04.10.2017 № 5619/3/11-17 

«Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2018 році» та наказу 

Держводагентства від 01.03.2018 № 23-б «Про основні заходи із забезпечення 

працездатності водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2018 році» 

підвідомчими управліннями БУВР Тиси проводились необхідні заходи щодо 

безумовного виконання завдань та покращення технічного і естетичного стану об’єктів 

водогосподарсько-меліоративного комплексу.         

Обсяги робіт з поточного ремонту на міжгосподарській мережі  виконано на 

суму 564,2 тис.грн,  з них за кошти загального фонду 97,8 тис.грн, що складає 17 % від 

виконання, за кошти спеціального фонду 466,4 тис.грн.(83 %)  

На водогосподарських об’єктах області за звітній період виконувались ремонтні 

роботи  за рахунок коштів місцевих бюджетів та  приватних  підприємств на суму  

11679,6 тис.грн, з них силами МУВГ – 2567,3 тис.грн.         

За  перше півріччя  2018 року на міжгосподарській мережі виконано земляних 

робіт в обсязі 34,1 тис.куб.м, в тому числі очищено каналів від намулу – 23,5 тис.куб.м, 

(151% до завдання з очистки – 15,6 тис.куб.м). 

При виконанні доглядових робіт площа обкошування становить - 839 га (115%), 

вирубка чагарнику  - 362 га ( 127%).   

Відремонтовано на міжгосподарській мережі 550 ГТС (106%), 28 рейкових 

гідропостів (112%).                                                                                               

Проведено 5747 замірів на режимно-спостережній мережі, гідрогеолого-

меліоративне обстеження на площі 125 тис.га.                
Вартість  виконаних  ремонтно-доглядових  робіт 4832 тис.грн, в  тому  числі  

зарплата  з  нарахуванням  4369 тис.грн;  працювали  на  цих  роботах  175 чол.   

Основні показники по підготовці осушувальних меліоративних систем до 

вегетаційного  періоду  2018 року  станом на 1 червня 2018 року виконані в повному 

обсязі, в тому числі: 

-  підготовлено до вегетаційного  періоду 156,4 тис. га  земель (100 %); 

-  підготовлено –  29  запланованих насосних станцій ; 

- очистку  каналів  від намулу   на  міжгосподарській мережі  виконано  в  об"ємі 

24,6 тис.м3 (107 %), а  на внутрішньогосподарській  мережі – 23,2 тис. м3 (258 % до 

запланованих). -  бетонні роботи виконані в об"ємі 2,0 м3  відповідно до запланованих; 

-відремонтовано на  міжгосподарській  мережі  431  гідроспоруду (181 %); 

-проведено ремонт насосно-силових агрегатів в кількості 21од. (131% до 

запланованих) та гідропостів – 23 од. (105 відсотків). 
В області  проводиться  полив сільськогосподарських  культур  на землях  “супутниках”  

у  Виноградівському, Мукачівському  та Ужгородському районах. Станом на 1 липня 2018 

року полито 288 га  краплинним  зрошенням.   Гектарополиви складають 2374 гектари.  

Договори  на  подачу  води   для  поливу  сільськогосподарських  культур  на  2018 рік  

не  заключалися. 
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