
Підсумки роботи Басейнового управління водних ресурсів 

річки Тиса у 2020р. 
 

Протягом 2020 року Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса у 

межах своїх повноважень та виділеного з державного бюджету фінансування 

забезпечило виконання завдань поставлених у межах виділеного державного 

фінансування. 

На утримання водогосподарського комплексу Закарпатської області  

було направлено  104624,2, тис. грн., в тому числі: 

- за програмою 2707050 «Експлуатація державного 

водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» - 70938,5 

тис. грн., з них за рахунок загального фонду – 65805,1 тис. грн. та за рахунок 

спеціального фонду – 5133,4 тис. грн.; 

- за програмою КПКВ  2707070 – природоохоронні заходи    – 

20388,9 тис. грн.; 

- за  програмою КПКВ 2707700 - резервний фонд державного 

бюджету - 13296,8 тис. грн.; 

Крім державного фіксування, БУВР Тиси у 2020 р. зуміло залучити 

кошти місцевих бюджетів, суб’єктів господарювання, міжнародних грантів, 

які були направлені у розвиток водного господарства краю. А саме; 

- на виконання Регіональної Програми з обласних, районних 

бюджетів в сумі -10745,1 тис. грн.; 

- в рамках реалізації міжнародних проектів -24173,8 тис. грн. 

За рахунок виконання програми КПКВК 2707070 “Захист від шкідливої 

дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому 

числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області”  у 2020 році побудовано і 

реконструйовано 6,36 км захисних дамб, 4 переїзди через дамби, 2 

водовипуски, придбано 3 пересувних насосних станцій, виготовлено і 

відкориговані 12 робочих проектів майбутніх водогосподарських об’єктів. 

 А за рахунок виконанання «Регіональної цільової програми 

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 

Тиса у Закарпатській області на 2013 – 2021 роки» у 2020 році  

відрегульовано та відновлено русел малих річок і потічків протяжністю 3,8 

км, виконано протиерозійних заходів та захист від підтоплення протяжністю 

0,8 км, розчищено каналів внутрігосподарських меліоративних систем 

довжиною 1,8 км. реконструйовано групових водопроводів довжиною 0,9 км. 

 Крім цього , в 2020 році з резервного фонду державного бюджету 

для проведення невідкладних заходів з ліквідації надзвичайної ситуації, що 

виникла у червні 2020 року, було виділено 18,713 млн. грн. на відновлення 11 

об’єктів.  Протягом року всі 11 об’єктів було відновлено з фізичними 

показниками, передбаченими проєктною документацією. Після тендерних 

процедур вартість будівництва була зменшена до 13,297 млн. грн. Таким 

чином зекономлено та повернуто до державного бюджету 5,416 млн. грн. За 

ці кошти відновлено 1,486 км берегоукріплення, 5 гідроспоруд і 

відрегульовано 0,722 км річок. 

 



БУВР Тиси у 2020 р. забезпечило  в повному обсязі виконання 

планових ремонтно-доглядових робіт на міжгосподарській меліоративній 

мережі та  водогосподарських об’єктах області. 

Протягом 2020 рік БУВР Тиси  здійснювало ведення державного обліку  

використання водних ресурсів та державного моніторингу довкілля в системі 

Державного агентства водних ресурсів України відповідно до затверджених 

обсягів робіт. Спільними зусиллями  БУВР Тиси та ДФС у Закарпатській 

області надходження плати за спеціальне використання водних ресурсів 

склало 16,389 млн. грн. (збільшення на 1,422 млн грн. в порівнянні з 2019 р.). 

Державна програма моніторингу довкілля у частині контролю якості 

поверхневих вод за гідрохімічними показниками у Закарпатській області за 

2020 р. виконана.  

Гідрологічна ситуація в річковому басейні Тиси в постійному режимі 

контролюється БУВР Тиси за допомогою комплексу автоматизованої 

інформаційної вимірювальної системи «АІВС Тиса». Забезпечено постійне 

спостереження за гідрологічним режимом річок та встановлені оптимальні 

режими роботи водогосподарських систем та водосховищ комплексного 

використання, що відповідають правилам технічної експлуатації в період 

паводків. Завдяки цьому, в червні місяці минулого року, БУВР Тиси спільно з 

місцевими органами влади вдалося забезпечити пропуски паводкових вод у 

басейні Тиси. 

В умовах карантинного обмежень, впродовж 2020 року БУВР Тиси 

забезпечувало діяльність, передбачену двосторонніми Міжурядовими 

Угодами з питань водного господарства на прикордонних водах, укладеними 

між Україною та Угорщиною, Словаччиною, Румунією. Зокрема, в онлайн-

режимі проведено 2 зустрічі українсько-угорської та українсько-словацької 

робочих груп з оцінки якості прикордонних вод та захисту від шкідливої дії 

вод. Проводилось щоденне інформування  сусідніх держав в період паводку. 

Одним із напрямків діяльності БУВР Тиси є участь у конкурсах 

Спільного Моніторингового Комітету з метою отримання Гранту на розвиток 

водного господарства в Закарпатській області. Гранти фінансуються за 

рахунок Європейського Інструменту Сусідства у рамках Програми 

транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

2014-2020. 

Так, на сьогоднішній день, Басейнове управління водних ресурсів річки 

Тиса впроваджує заплановані заходи по двох наступних грантових 

контрактах. 

1. Від 13.08.2019 року HUSKROUA/1701/LIP/003 «Зміцнення 

транскордонної безпеки спільними заходами, спрямованими на 

запобігання паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі 

річок Тиса і Тур» - SAFETISZA (Проєкт). Бюджет Проєкту становить 

4 161 670,00 євро, з яких 1 531 350,00 євро – це бюджет угорського партнера. 

За умовами ГК, Україна повинна забезпечити дольову частку у розмірі 10% 

бюджету - 263 032 євро За звітний період сума, направлена на виконання 

заходів Проєкту на українській території, становить 28 728,6 тис. грн., у тому 

числі дольова частка 9 067,4 тис. грн. Кошти направлено, зокрема, на 

будівництво лівобережної дамби р. Тиса в с. Гетеня - с. Теково 



Виноградівського району 9,3 км, придбання транспортного засобу, 

комп’ютерного та лабораторного обладнання та інші адміністративні витрати.  

2. Від 29.08.2019 року HUSKROUA/1702/8.1/0005 «Спільні заходи із 

запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні р. Уж» - 

FloodUzh (Проєкт). Бюджет Проєкту становить 1 149 106,90 євро, з яких 343 

071,90 євро – це бюджет угорського партнера. За умовами ГК, Україна 

повинна забезпечити дольову частку у розмірі 10% бюджету - 114 910 євро. 

Станом на 01.01.2021 року сума, витрачена на виконання заходів Проєкту на 

українській території, становить 6 342,1 тис. грн., у тому числі дольова частка 

1 738,1 тис. грн. Кошти направлено, зокрема, на проведення І-го етапу робіт з 

виготовлення цифрової моделі рельєфу для басейну р. Уж, І-го етапу робіт з 

розробки зон затоплення басейну р. Уж і зон ризику м. Ужгород та на 

розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва регулюючої 

споруди на р. Уж, на придбання акустичного допплерівського профілографа 

швидкості течії та інші адміністративні витрати. 

Крім того, БУВР Тиси в минулому році виграно ще один  міжнародний 

грант - проєкту «Розробка Угорсько-Української комплексної системи 

запобігання повеням – заплав – планів розвитку активізації для 

водозаборів Берег та Борза»  (контракт знаходиться на стадії підписання). 

Бюджет Проєкту становить 1 281 120,00 євро, з яких 552 840,00 євро – це 

бюджет угорської сторони. Відповідно до бюджету Проєкту на розвиток 

водогосподарської галузі Закарпатської області заплановано залучити коштів 

міжнародної технічної допомоги в сумі 655 452 євро. При цьому, Україна 

повинна забезпечити дольову частку у розмірі 10% бюджету – 72 828 євро.  

Даний проект забезпечить подальший розвиток АІВС Тиси та можливість 

оперативного реагування на  шкідливу дії вод в басейні Тиси. 

З метою забезпечення стабільної роботи водогосподарсько-

меліоративного комплексу Закарпаття та виконання державних функцій і 

завдань у 2021 р. плануємо налагодити тісну співпрацю з новоствореними 

об’єднаними територіальними громадами області (64 ОТГ) щодо залучення 

коштів, направлених на виконання заходів пов’язаних з функціональними 

повноваженнями управлінь та розвитку водного господарства. А також 

спільно з нашими транскордонними партнерами успішно реалізувати 

зазначені вище транскордонні проекти в рамках Програми транскордонного 

співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. 

 

 

Фінансово-економічний відділ БУВР Тиси 

 

 

 


