Підсумки
діяльності водогосподарсько-меліоративного
комплексу Львівської області за 2016 рік
Протягом 2016 року Львівське облводресурсів спрямовувало свою
діяльність на забезпечення потреб населення і галузей економіки області у
водних ресурсах та їх раціональне використання, забезпечення працездатності
водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних
заходів, поглиблення міжнародної діяльності та вдосконалення нормативноправового забезпечення галузі.
Водогосподарські організації в складних фінансових умовах, забезпечили
безперебійну роботу систем і об’єктів водогосподарсько-меліоративного
комплексу.
У 2016 році структурними підрозділами Львівського облводресурсів
виконано роботи з поточного ремонту на міжгосподарській мережі на суму
1215,8 тис.грн. При цьому, за рахунок коштів спеціального фонду виконано
робіт на суму 1095,2 тис. грн., бюджетне фінансування становило лише 119,8
тис. гривень.
Завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу на
2016 рік, доведені Держводагентством України (наказ від 02.02.2016 року №10,
виконані підвідомчими організаціями водного господарства у повному обсязі, а
саме :
- очистку міжгосподарської мережі від мулу в об’ємі – 86,3 тис. куб. м,
що становить 123 % річного плану;
- здійснено ремонт гідротехнічних споруд в кількості 893 шт (105%
завдання на рік);
- проведення обкошування каналів на площі 6303 га (103% завдання на
рік);
- відремонтовано 2 насосно-силових агрегати (100% до плану).
- завдання з надання послуг з подачі води на зволоження виконано на
площі 25,2 тис.га (101% плану). За надані послуги отримано 156,6 тис.грн.
Підвідомчими
управліннями
постійно
ведеться
робота
із
сільгоспвиробниками та органами місцевого самоврядування щодо виділення
коштів на ремонт внутрішньогосподарських меліоративних систем. У 2016 році
залучено коштів – 1730,2 тис.грн.
У рамках ведення моніторингу меліорованих земель за 2016 рік
Львівською гідрогеолого-меліоративною експедицією обстежено 505 тис. га
сільгоспугідь ( 100% від завдання), виконано 17,9 тис. замірів рівнів грунтових
вод та 14,2 тис. лабораторних вимірювань властивостей води і грунтів,
пробурено 512 пог.метрів свердловин та шурфів, виконано ремонтних робіт на
суму 34,3 тис. грн. Меліоративний стан осушуваних сільгоспугідь на
переважній площі сприятливий (48,4%) та задовільний (49,4%).

У період з 1 жовтня 2016р по 1 червня 2017 року підвідомчими
управліннями проводяться роботи з підготовки меліоративної мережі до
роботи у 2017 році, станом на 1 лютого 2017 року обсяги виконаних робіт
становлять:
- площа підготовки систем – 289,0 тис.га (58% плану підготовки);
- очистка каналів від мулу на міжгосподарській меліоративній мережі –
16,7 тис.м.куб (67% плану підготовки);
- бетонні роботи на міжгосподарській меліоративній мережі – 3,4 м.куб
(40% плану підготовки);
- очистка каналів від мулу на внутрішньогосподарській меліоративній
мережі – 10,5 тис.м.куб (159% плану підготовки);
- підготовлено 6 насосних станцій (75% плану підготовки);
- здійснено ремонт ГТС на міжгосподарській меліоративній мережі - 133
шт (38% плану підготовки);
- здійснено ремонт ГТС на внутрішньогосподарській меліоративній
мережі - 6 шт (22% плану підготовки).
Станом на 01 січня 2017 року в організаціях Львівського облводресурсів
рахується 157 одиниць автотранспортних засобів та механізмів, з них 21
одиниця легкових автомобілів, 7 одиниць автокранів, 63 одиниць
автотранспортних засобів, 18 тракторів, 21 екскаваторів, 17 бульдозерів, 10
тракторів з екскаваторним обладнанням.
Протягом 2016 року забезпечено використання техніки при виконанні
робіт по наданню платних послуг, а також на виконання завдань по
обслуговуванню міжгосподарської меліоративної мережі, доведених наказом
Держводагентства від 02.02.2016 р. №10.
У звітньому періоі зароблено 5490,9 тис. гривень, що становить 99,6 % до
рівня минулого року ( 5668,2 тис. гривень). Найкраще спрацювали: Самбірське
УВГ 796,2 т. грн. (635,3 т.грн. у 2015 році), Кам.- Бузьке УВГ 666,3 тис.грн.
(577,3 т.грн. у 2015 році).). Найменше зароблено коштів технікою, хоча є
відповідний ріст до рівня минулого року Буське УВГ 350,4 тис. грн. (256,6 тис.
грн. в 2015 році), Дрогобицьке УВГ 313,7 тис.грн. (200,5 тис. грн. в 2015 році).
Землерийною технікою виконано робіт 532,2 тис. м3 (486,4 тис. м3 –
протягом 2015 року). Зароблено 3807,7 тис. гривень (4091,1 тис. гривень в 2015
році). Найкращі показники є у Самбірського УВГ 131,4 т.м3 на суму 651,6 тис.
грн., Кам. - Бузького УВГ 82,7 т.м3 на суму 619,6 тис. грн..
Виробіток на один екскаватор по області склав 14,5 тис. м3, на один
бульдозер 13,4 тис.м3. Найбільший виробіток на 1 екскаватор у Самбірському
УВГ 37,0 т.м3, Кам. Бузькому УВГ – 22,4 т.м3. Найменший виробіток
Жовківське УВГ – 3,1 т.м3.
По бульдозерах найбільший виробіток у Кам’янка – Бузькому УВГ
37,9т.м3, Сокальському УВГ – 20,1 т.м3.

Тракторами без навісного обладнання та тракторами з екскаваторним
обладнанням відпрацьовано 3636 мотогодин роботи (2999 мотогодин в 2015
році). Зароблено 350,7 тис. гривень (284,4 тис. гривень в 2015 році). Найкраще
спрацювали трактори в Жовківському УВГ 1120 мот.годин, зароблено коштів
148,0 тис грн. Незадовільно працюють трактори Самбірського УВГ – 88
мотогодин.
Вантажними
автомобілями
перевезено
вантажів
на
суму
1332,3тис.гривень (1277,3 тис. гривень в 2015 році). Найбільше зароблено
коштів автомобільною технікою Жовківського УВГ 483,4 тис. гривень,
Самбірського УВГ 144,5 тис гривень, Жидачівського УВГ – 156,1 тис. гриве
На балансі підвідомчих організацій 12 насосних станцій. Працювало
частково 3 насосні станції, якими перекачано 602,2 тис. м3 води та використано
15,0тис. кВт. год. електроенергії.
Протягом 2016 року використано електроенергії 211,9 тис.квт.год на
суму 450,7 тис. грн., газу 58,3 т.м3 на суму 509,6 т.грн., вугілля 28,3 тн та дров
681,0 щ. м3 на суму 258,8 тис. грн.
Для покращення умов праці і попередження випадків травматизму та
пожеж на водогосподарських об’єктах Львівського облводресурсів протягом
2016 року проводилась робота з виконання заходів, передбачених наказом від
04.03.2016 року №43 "Про стан охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки у
2015 році в підвідомчих організаціях Львівського облводресурсів, та заходи з
попередження випадків виробничого травматизму у 2016 році", та зобов’язань
Колективних угод між організаціями та профспілковими комітетами.
У період з 22 по 28 квітня 2016 року в організаціях і на підприємствах
водогосподарсько-меліоративного комплексу було проведено низку заходів з
нагоди Дня охорони праці.
Викладачами Кам’янсько-Дніпровської технічної школи на місцях
проводилось навчання та атестація працівників із безпеки виконання робіт та
професійного навчання,у два етапи у червні та жовтні 2016 року, всього
атестовано 387 чоловік.
Через недостатнє залучення начальниками управлінь водного
господарства коштів спеціального фонду на фінансування заходів з охорони
праці працівники не в повному обсязі були забезпечені засобами
індивідуального захисту, в першу чергу це стосується спеціального одягу та
взуття. Так, забезпеченість спеціальним одягом і взуттям відповідно до норм
складає в Кам’янко-Бузькому УВГ - 62,5% та 30,9%, в Жидачівському УВГ 81,9 % та 43,5%, в Дублянському УВГ - 60,7% та 91,1%. Не забезпечили своїх
працівників спецвзуттям Дрогобицьке УВГ - 65,5%, Золочівське УВГ - 79,2%.
З іншого боку 100% забезпечення працівників спеціальним одягом та
взуттям має місце у Жовківському УВГ, Самбірському УВГ та Львівській
ГГМЕ.
Середня забезпеченість працівників по Львівському облводресурсів за
2016 рік спеціальним одягом та взуттям відповідно до норми складає 87,5% та
79,9% (у 2015 році було, відповідно 91,8% та 72,5%; у 2014 році було,

відповідно 93,4% та 75,6). Середня забезпеченість працівників галузі за 2016 рік
спеціальним одягом та взуттям склала 87% та 80% (у 2015 році було, відповідно
88% та 81%; у 2014 році було, відповідно, 91,0% та 84,0%).
Найбільші витрати на заходи з охорони праці на одного працюючого
склали в Дублянському УВГ - 426,1 грн., Сокальському УВГ - 250,3 грн.,
Золочівському УВГ - 243,6 грн., найменші в Дрогобицькому УВГ - 85,8 грн., в
Жидачівському УВГ - 104,4грн., в Самбірському УВГ - 118,5 грн., при середній
цій витраті по галузі 416,0 грн. на одного працюючого.
У системі Львівського облводресурсів за 2016 рік зареєстровано один
нещасний випадок із смертельним наслідком, що трапився із працівником
Жидачівського УВГ, Борецьким Р.М., оглядачем гідротехнічних об’єктів, за
результатами розслідування складено акт по формі Н-5 від 08.04.2016 року і
визнано випадок не пов’язаний з виробництвом.
Протягом 2016 року проводилась робота щодо виконання заходів,
передбачених Програмою із забезпечення пожежної безпеки на об’єктах
Львівського облводресурсів на 2016 рік, затвердженою наказом Львівського
облводресурсів від 04.03.2016 року №43. Особлива увага зверталась на
оснащення водогосподарських об’єктів первинними засобами пожежогасіння.
За даними інвентаризації у 2016 році стан оснащення вогнегасниками та
пожежними щитами з комплектом засобів пожежогасіння в цілому по
Львівському облводресурсів становить 92,3% та 94,9% (у 2015 році - 92,2% та
94,9%). Забезпеченість по галузі становить 88% та 97% (у 2015 році - 89% та
97%).
Характерними недоліками для деяких об’єктів є не в повній мірі
забезпечення їх первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами
належності, а саме: у Золочівському УВГ 70% та 60%, у Кам’янко-Бузькому
УВГ 91,6% та 50%, а забезпеченість вогнегасниками складає в Жидачівському
УВГ - 68,8%, а в Жовківському УВГ - 84,6%.
Разом з цим, 100% забезпечення первинними засобами пожежогасіння
мало місце у Буському УВГ, Дрогобицькому УВГ, Дублянському УВГ,
Мостиському УВГ, Самбірському УВГ, Сокальському УВГ та Львівській
ГГМЕ.
Випадків пожеж у 2016 році у підвідомчих водогосподарських
організаціях не зареєстровано.
Протягом 2016 року Львівським облводресурсів проводився постійний
контроль за гідрометеорологічною і водогосподарською обстановкою на
території області, збір, узагальнення та аналіз даних про водогосподарську та
гідрометеорологічну ситуацію, гідрологічний та гідрохімічний стан водних
об‘єктів у басейнах річок та подавалася щоденна, щотижнева та щомісячна
інформації до Кризового центру Держводагентства, Західно-Бузького та
Дністровсько-Прутського БУВРів.
На початку року з метою ефективної підготовки і безпечного пропуску
льодоходу, весняної повені та паводків у 2016 році Львівський облводресурсів
виконав комплекс підготовчих робіт і заходів. Наказом начальника управління
облводресурсів було затверджено “План дій” з підготовки до пропуску весняної

повені, льодоходу та дощових паводків у 2016 році та відповідно до Плану
проведено обстеження гідротехнічних споруд на осушних системах, гірських
річках та насосних станціях щодо їх готовності до пропуску весняної повені. На
основі обстежень складено відповідні акти. Також проведено розчистку русел
малих річок, каналів та водотоків. Постійно проводиться роз’яснювальна
робота з органами місцевого самоврядування та населенням через засоби
масової інформації.
Львівським облводресурсів ініційовано питання передачі безхазяйних ГТС в
комунальну власність органам місцевого самоврядування. Станом на 1 січня
2017 року на території Львівської області передано на баланс 473 ГТС,
прийнято 136 рішень сесій по 1048 ГТС щодо взяття на облік безхазяйних ГТС.
Отримано 49 витягів по 192 ГТС з Єдиного Державного реєстру, що дане майно
поставлено на облік. Проведено технічну інвентаризацію 3130 ГТС, в
результаті якої прийнято рішення про списання 27 ГТС, подано 24 оголошення
в місцеві друковані видання, про взяття на облік ГТС, проведено оцінку 26 ГТС
та передано на тимчасове зберігання орендарям водних об’єктів 289 ГТС до
моменту постановки їх на баланс. Повністю завершено роботу в Буському та
Золочівському районах, а також в м.Львів, м.Червоноград, м.Моршин та в
смт.Брюховичі.
Активною є робота в Яворівському, Жовківському, Кам’янка-Бузькому,
Радехівському районах, після проведених нарад та методичних роз’яснень
активізувалася робота в Городоцькому, Миколаївському, Мостиському,
Пустомитівськму, Самбірському, Сокальському та Старосамбірському районах.
Незадовільно проводилася робота в Жидачівському, Перемишлянському
районах, а також в таких містах, як Дрогобич та Стебник.
Відповідно до Загальнодержавної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до
2021 року орієнтовний обсяг фінансування із державного бюджету
протипаводкових заходів у Львівській області на 2016 рік передбачався 118,5
млн. гривень. Незважаючи на необхідність виконання протипаводкових заходів,
у 2016 році кошти на їх виконання з державного бюджету взагалі не виділялися.
Недофінансування заходів Регіональної програми у 2013-2016 роках становить
311,0 млн грн.
Попри відсутність державного фінансування та обмежене фінансування з
місцевих бюджетів Львівське облводресурсів проводить заходи з метою захисту
від підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Так силами
районних управлінь водного господарства протягом 2016 року за кошти з
місцевих бюджетів та інших надходжень були проведені заходи на суму 7465,2
тис.грн.
А також, Львівським облводресурсів ведеться постійна робота щодо
забезпечення ефективного управління водними ресурсами Львівської області.
Фахівцями Львівського облводресурсів протягом 2016 року було :

- обстежено 891 водних об’єктів, встановлено технічний та екологічний
їх стан;
- впорядковано та розчищено 161 джерел та витоків річок;
- про інвентаризовано – 27 джерел;
- розроблено 50 паспортів водних об’єктів ;
- сплачено до бюджету за оренду водних об’єктів загальнодержавного
значення 180041,8 грн.;
- фахівцями водогосподарських організацій було підготовлено та
надруковано в ЗМІ 125 статей, спеціалісти УВГ та облводресурсів прийняли
участь в 28-и передачах на радіо та телебаченні;
- розроблено, затверджено і погоджено з водокористувачами режими
роботи на 20 водосховищ області, а також встановлено режими роботи 224
ставків для 33 водокористувачів області, які здійснюють рибогосподарську
діяльність відповідно до виданих їм дозволів на спецводокористування;
- з нагоди відзначення Всесвітнього дня води (22 березня 2015 року) в
Львівському облводресурсів та колективах районних управлінь були проведені
урочисті збори, оформлені стенди, проведена просвітницька робота серед
населення, школярів, підготовленні статті в газети, проведено виступи на радіо
та телебаченні;
- в рамках проведення акцій місячник озеленення, прибирання та
благоустрою та День довкілля працівниками водного господарства: розчищено
283,5 км берегів річок, меліоративних каналів та прибережних захисних смуг;
впорядковано території баз управлінь та експлуатаційних дільниць, парків,
алей площею 60,48 га; відновлено та впорядковано 50 джерел; ліквідовано та
впорядковано 33 стихійних сміттєзвалища на землях водного фонду; висаджено
622 дерева та 214 кущів та ін.;
- спеціалісти управлінь водного господарства приймали участь у 332
нарадах райдержадміністрацій щодо управління водних ресурсів, а також
проводили роботу з органами місцевої влади (направлялись листи) з
пропозицією проведення розчистки від сміття берегів річок, ПЗС, придорожніх
кюветів тощо;
- 9 липня 2016 року з нагоди святкування Міжнародного Дня Дністра в с.
Вовче Турківського району відбувся еко-культурний фестиваль «День Дністра
- з 22 березня до 12 вересня 2016 року тривав міжнародний басейновий
конкурс «Барви Дністра», організатором якого виступає Львівське
облводресурсів.
Фахівціями Львівського облводресурсів у звітному періоді прийнято 696
звітів форми 2 – ТП водгосп (річна) “Звіт про використання води» від
водокористувачів Львівської області.
На державний облік водокористування поставлено 34 нових
водокористувачів. За результатами даних звітів форми 2 ТП – водгосп (річна)
“Звіт про використання води” у 2016 році з природних водних об’єктів забрано
178,8 млн.м3 води, з них: з підземних водних об’єктів - 150,1 млн.м3, з
повернених - 27,62 млн.м3.
В поточному році по області використано 118,9 млн.м3 прісної води.

Використання води на господарсько-питні потреби становить 56,63
млн.м3, на виробничі потреби - 39,84 млн.м3. У сільському господарстві у 2016
році використано 22,41 млн. м3.
На підприємствах області втрати води при транспортуванні становлять
57,42 млн. м3.
Водокористувачі Львівської області в повному обсязі забезпечені
водними ресурсами. При загальному ліміті забору води в 2016 році 296,1
млн.м³ фактичний забір води становить 177,8 млн.м³.
Протягом 2016 року 319 водокористувачів Львівської області скинули в
поверхневі водні об’єкти 206,2 млн. м3 зворотних вод, них 68 підприємств
здійснювали скид забруднених стічних вод загальним об’ємом 46,16 млн.м³
А також надано 223 пропозиції і рекомендації щодо можливості видачі
дозволів на спецводокористування, з них: 157 позитивні і 66 – негативного, 60
пропозицій та рекомендацій щодо погодження Поточних індивідуальних
технологічних нормативів використання питної води, з них: 36 позитивні і 24–
негативні, а також 1 негативну пропозицію та рекомендацію щодо погодження
нормативу питного водопостачання населення.
Лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської ГГМЕ виконуються
аналізи якості поверхневих вод Львівської області по 17 створах.
Вимірювання показників проб підземних, дренажних і поверхневих вод та
грунтів проводились на 11 типових «еталонних» системах та на 24-х опорних
створах, які розташовані на річках області. За чотири квартали 2016 року
відібрано 343 проби та виконано 8232 вимірювань. Згідно з вимогами листа
Львівського облводресурсів від 19.12.2014р. за № 22/2900 проводились
гідрохімічні вимірювання якості води на 10 річках області.
Протягом І-ІV кварталів 2016 року проведено моніторингові дослідження
якості поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками в 17
пунктах спостережень, відібрано 132 проби і виконано 1580 вимірювань.
Лабораторією Львівської ГГМЕ надано платних послуг на загальну суму
311,7 тис. гривень.
Заплановані на 2016 рік асигнування у сумі 43952,4 тис. грн.
профінансовано 100 %. Слід відзначити, що без затримки та стовідсотково
здійснювалось фінансування на виплату заробітної плати з нарахуваннями,
продукти харчування та оплату енергоносіїв. За 2016 рік не використано та
повернуто до бюджету по КПКВ 2407050 загального фонду 51,7 тис. грн. за
КЕКВ 2120 внаслідок наявності працюючих інвалідів.
Основним джерелом покриття дефіциту коштів загального фонду надалі
залишаються власні надходження бюджетних установ.
У цілому організації успішно виконали завдання щодо нарощування
обсягів платних послуг. На рахунки організацій за 2016 рік надійшло 13234,5
тис. грн., що на 29,5 % більше в порівнянні з минулим роком (10220,5 тис. грн.).
Найбільше надходжень від надання платних послуг забезпечили
Жовківське (2516,0 тис. грн.), Жидачівське (1786,8 тис. грн.), Дрогобицьке

(1514,4 тис. грн.), Золочівське (1489,9 тис. грн.) та Самбірське (1337,3 тис. грн.)
управління водного господарства. Усіма організаціями забезпечено зростання
обсягів надання платних послуг у порівнянні з минулим роком.
Частка власних надходжень у бюджетному фінансуванні за 2016 рік по
Львівському облводресурсів склала 30,2 %.
На покриття дефіциту бюджету загального фонду з коштів спеціального
фонду спрямовано 2459,2 тис. грн.
У 2016 році одержано субвенцій з місцевого бюджету державному
Мостиським УВГ в сумі 841,0 тис. грн. для здійснення капітального ремонту
захисної дамби на р. Дністер Городоцького району.
Львівським облводресурсів постійно здійснюється контроль за
виконанням заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок
коштів як загального, так і спеціального фондів державного бюджету та
зменшення дебіторської заборгованості.
За результатами фінансової звітності станом на 01.01.2017 дебіторська
заборгованість становила 30,7 тис. грн., у тому числі за загальним фондом –
11,6 тис. грн., за спеціальним – 15,9 тис. грн., не віднесена до форми № 7 – 3,1
тис. грн., в основному внаслідок передоплати періодичних видань та
лікарняних, не повернутих фондом соціального страхування.
Кредиторська заборгованість у цілому по Львівському облводресурсів
станом на 01.01.2017 складала 434,0 тис. грн., з у тому числі 33,3 тис. грн. – не
відпрацьовані аванси, 40,0 тис. грн. – не віднесена до форми № 7 (ПДВ та
лікарняні). Із загальної суми кредиторської заборгованості 182,3 тис. грн.
утворена протягом 2012-2013 рр. по придбаних приладах GPS та 178,4 тис. грн.
по роботах з водопостачання у місцях утворення депресійних лійок.
За 2016 рік середньомісячна заробітна плата працівників, які
утримуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, по
Львівському облводресурсів склала 2507 гривень.
Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща
„Про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах ”
від 10 жовтня 1996 року Львівське облводресурсів співпрацює з відповідними
структурами Республіки Польща в напрямку протиповеневого захисту,
регулювання і меліорації.
Протягом 2016 року у відповідності до «Плану заходів Держводагентства
України у сфері зовнішніх зносин на 2016 рік» спеціалісти облводресурсів
брали участь у заходах міжнародного характеру:
18-20 травня 2016р на території Польщі відбулась нарада керівників
Робочої Групи з питань Протиповеневого Захисту, Регулювання і Меліорації
прикордонних вод. На нараді :
- опрацьовано Річний звіт по виконаній роботі Групи ПО в 2015 році;
- актуалізувано план роботи групи ПО на 2016 рік;
- опрацьовано пропозиції плану роботи Групи ПО на 2017 рік;

- опрацьовано пропозиції записів до Протоколу XVI Засідання ПольськоУкраїнської Комісії з питань Прикордонних Вод;
- обговорено проблеми утримання русел прикордонних рік, прикордонних
меліоративних об’єктів, протиповеневого захисту і постійного забезпечення
проходження державного кордону.
13-17 червня 2016р на території Польщі відбулась XХXI Нарада Робочої
Групи з питань Протиповеневого Захисту,
Регулювання і Меліорації
прикордонних вод.
Підчас зустрічі проведено візуальний огляд окремих відрізків прикордонної
частини річки Західний Буг від прикордонного знаку 821 до прикордонного
знаку 1083. Обстеження проводилося з допомогою плавзасобів з води (що дало
змогу одночасно провести уточнення стану української сторони ріки) та з
берега на польській стороні.
В результаті обстеження виявлено:
- наявність заторів різного розміру, що ускладнюють вільне протікання течії
ріки;
- ерезію берегів що впливає на стабільність проходження державного кордону;
- зафіксовано прорив меандри, що змінило проходження державного кордону;
- спрогнозовано місця можливих проривів меандру.
3-7 жовтня 2016р на території України відбулась XХXIІ Нарада Робочої
Групи з питань Протиповеневого Захисту,
Регулювання і Меліорації
прикордонних вод.
Підчас зустрічі проведено візуальний огляд рік, потоків і каналів, що
перетинають державний кордон Україна-Польща в межах смуги державного
кордону, в тому числі: канал МК-ІІ (Кривуля), МК-І, р.р.Вишня, Шкло, Рата,
Завадівка, Річиця, Біла, Варежанка канали Буцівський та К-А-45
від
прикордонного знаку 520 до прикордонного знаку 779.
18-21 жовтня 2016р на території Республіки Польща відбулась робоча
зустрічі між Воєводським управлінням меліорації і водних споруд в Люблін і
Львівським обласним управлінням водних ресурсів.
Під-час робочої зустрічі:
опрацьовано
Спільний
Зінтегрований
Проект
«Відбудова
транскордонних меліоративних систем на цінних торфових системах і
мінеральних грунтах з їх охороною під-час паводків, високих вод, посухи і
пожеж в басейні ріки Солокія»;
- проведено обстеження меліоративних об’єктів в басейнах рік Солокія,
Річиця, Біла, Варежанка;
- представлено інформацію щодо стану прикордонних водотоків та
прилеглої інженерної інфраструктури меліоративних систем в межах ділянки
державного кордону, що входить в проект розроблювальної заявки;
- інформовано членів Робочої зустрічі щодо бачення Українською
Стороною забезпечення пропуску високих і паводкових вод, раціонального
використання водних ресурсів та збереження природних екосистем.
проведено обговорення актуального стану справ на прикордонних
водах.

