
                          

Виконання експлуатаційних заходів за 9 місяців 2022 року 

 

Відповідно до наказу Держводагентства України від 07.12.2021р. № 983  

“Про заходи щодо підготовки  водогосподарсько-меліоративного комплексу  до 

роботи  в 2022 році” та на виконання  наказу БУВР Тиси від 10.02.2022 №15 «Про 

основні напрямки роботи та завдання з експлуатації  водогосподарсько-

меліоративного комплексу у 2022 році» підвідомчими управліннями БУВР Тиси 

вживались необхідні заходи щодо виконання завдань та покращення технічного і 

естетичного стану об’єктів міжгосподарського меліоративного комплексу.         

На  2022 рік  по  капітальному  ремонту   загального фонду фінансування 

на виконання робіт непередбачено. По спеціальному фонду роботи не 

виконувались.  

Поточний  ремонт  на  міжгосподарській  мережі  по КЕК 2210 та  КЕК 

2240    загального  та  спеціального  фонду   виконано  на суму  270,2 тис.грн., в  

тому  числі  Берегівським МУВГ  - 67,2 тис.грн, Виноградівським МУВГ – 69,8 

тис.грн, Мукачівським  МУВГ- 49,9 тис.грн., Тячівським  МУВГ  - 22,1 тис.грн.,  

Ужгородським МУВГ  - 16,1 тис.грн. та  апаратом  БУВР Тиси – 45,1 тис.грн.  
Поточний  ремонт  на  внутрішньогосподарській  мережі  силами  

міжрайонних управлінь виконано на суму  643,0 тис.грн.  

Виконання ремонтно-доглядових робіт на міжгосподарській  

меліоративній  мережі:   

     - очищено каналів від намулу в обсязі 31,1  тис.м.куб;   

     - окошено від трав’яної рослинності 2045 га  дамб і каналів; 

     - вирубано  379 га  чагарнику  на  каналах та дамбах;                  

     - установлено 448 шт кілометрових, пікетажних стовпчиків та інформаційних 

знаків;                                                                                                         
     - очищено  від  намулу  342 шт   ГТС;                                                                           

     - побілено, пофарбовано конструкцій ГТС  710 шт;    

     - проведений ремонт 41 рейкових гідропостів;      

     - проведено 10351  заміри  на  режимно-спостережній  мережі;              

     - вартість  виконаних  ремонтно-доглядових  робіт 9958,8 тис.грн, в  тому  

числі  зарплата  з  нарахуванням  9344,6 тис.грн;  працювали  на  цих  роботах   

150  оглядачів та робітників.             

Основні показники по  підготовці осушувальних меліоративних систем 

до вегетаційного  періоду  2022 року  станом на 1 червня   по БУВР Тиси  
виконані в повному обсязі.      

Полив сільськогосподарських культур на землях супутниках проводився в  

господарствах Ужгородського району. Станом на 1 жовтня 2022 року полито 

краплинним зрошенням 265 га, в тому числі багаторічних  насаджень - 205 га, 

овочів - 60 га.  Гектарополиви склали  6625 гектарів. 

 


