
        

Виконання експлуатаційних заходів за 2021 рік      

 

Відповідно до наказу Держводагентства України від 18.12.2020р. № 1106  

“Про заходи щодо підготовки  водогосподарсько-меліоративного комплексу  до 

роботи  в 2021 році” та на виконання  наказу БУВР Тиси від 15.02.2021 №13 «Про 

основні напрямки роботи та завдання з експлуатації  водогосподарсько-

меліоративного комплексу у 2021 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси 

вживались необхідні заходи щодо безумовного виконання завдань та покращення 

технічного і естетичного стану об’єктів міжгосподарського меліоративного 

комплексу.         

На  2021 рік  по  капітальному  ремонту   загального фонду фінансування на 

виконання робіт непередбачено. По спеціальному фонду роботи не виконувались.  

Обсяги робіт з поточного ремонту по КЕК 2210 та КЕК 2240 на 

міжгосподарській мережі  виконано на суму 729,2 тис.грн,  з них за кошти 

загального фонду  215,2 тис.грн, за кошти спеціального фонду 514,0 тис.грн .  

У 2021 році  працівниками Ужгородського МУВГ були виконані ремонтні 

роботи на НС-21 БОС с.Саловка Ужгородського району на суму 893 тис.грн. 

Роботи виконувались власними силами з використанням матеріалів, які були 

придбані у 2020 році за рахунок коштів загального фонду. 

Станом на 01.01.2022 р. залишились деякі матеріали та запчастини,  для 

використання яких необхідне залучення спеціалістів. 

Щодо консервації  2-х зрошувальних насосних станцій у Виноградівському   

районі  (Петрівська і Теківська НС) виконані підготовчі роботи.  

 У 2022 році роботи по консервації даних насосних станцій та поточному 

ремонту будуть продовжуватись. 

На внутрішньогосподарській мережі за звітній період виконано поточний 

ремонт на суму  4916,6 тис.грн., в т.ч. силами МУВГ – 1965,5 тис.грн.          

За 2021 різ на міжгосподарській мережі виконано земляних робіт в обсязі 

99,5 тис.куб.м, в тому числі очищено каналів від намулу – 56,3 тис.куб.м. 

При виконанні доглядових робіт площа обкошування становить - 2208 га, 

вирубка чагарнику  - 621 га.   

Відремонтовано на міжгосподарській мережі 786 ГТС, 40 рейкових 

гідропостів.                                                                                               

Проведено: - 12422  замірів  на  режимно-спостережній мережі;                            
- гідрогеолого-меліоративне обстеження на площі 230 тис.га.                

Вартість  виконаних  ремонтно-доглядових  робіт 13909,6 тис.грн, в  тому  

числі  зарплата  з  нарахуванням  12972,9 тис.грн;  працювали  на  цих  роботах   

170 чол.   

Основні показники по  підготовці осушувальних меліоративних систем до 

вегетаційного  періоду  2021 року  станом на 1 червня по БУВР Тиси  виконані в 

повному обсязі.  

В області  проводився  полив сільськогосподарських  культур  на землях  

“супутниках” в Ужгородському районі. Станом на 1 жовтня 2021 року полито 175 

га  краплинним  зрошенням.   Гектарополиви  склали   5270 гектарів. 

Договори  на  подачу  води   для  поливу  сільськогосподарських  культур  на  

2021 рік  не  заключалися. 
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Заплановані заходи з підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 

2021-2022 років   виконані  в повному обсязі, а саме:                                            

       - проведено ремонт та утеплення 5 об"єктів виробничого призначення;                               

       - проведений профілактичний ремонт та випробування 7 котлів;                                       

       -  підготовлено 10 автомашин для перевезення робітників у зимовий період; 

       - підготовлено 11 водовідливних засобів (пересувні насосні станції та помпи); 

       - проведений ремонт та підготовлені приміщення працюючим  для обігріву і 

прийняття їжі на 19 насосних станціях і 3-ох майстернях;       

       - заготовлено 73 комплектів верхнього спецодягу; 

       - підготовлено 12 механізмів для боротьби з сніговими заносами.           

  

 
  Відділ з управління інфраструктурою   

   


