Інформація про результати діяльності Дніпровського БУВР за 2014р.
Дніпровське басейнове управління водних ресурсів (далі - Дніпровське
БУВР, Управління) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до
сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі розвитку
водного господарства і меліорації земель, управління, використання та
відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних
ресурсів України (далі - Держводагентство).
Дніпровське БУВР у межах своїх повноважень відповідно до
законодавства забезпечує та території басейну Дніпра реалізацію державної
політики у сфері управління, використання, збереження та відтворення водних
ресурсів, розвитку водного господарства, експлуатації водних об’єктів,
гідротехнічних споруд, вирішує разом з органами виконавчої влади та іншими
організаціями, установами, підприємствами питання забезпечення населення і
галузей економіки водними ресурсами, а також координує діяльність
організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, у межах
басейна Дніпра із зазначених питань.
До складу Дніпровського БУВР входять підвідомчі організації, які є
юридичними особами, а саме:
Дніпродзержинське регіонального управління водних ресурсів;
Запоріжське регіонального управління водних ресурсів;
Нікопольське регіонального управління водних ресурсів;
Полтавське регіонального управління водних ресурсів;
Черкаське регіонального управління водних ресурсів;
на правах структурного підрозділу до складу Дніпровського БУВР
входить Київське регіональне управління водних ресурсів.
Дніпровське БУВР є юридичною особою, має печатку, власні бланки,
самостійний та зведений баланси, рахунки в органах Державної казначейської
служби України.
Юридична адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н,
м.Вишгород, вул. Київська, 10.
Керівництво організацією у 2014 році здійснювали:
- начальник управління – Сакевич Аркадій Михайлович;
- заступник начальника управління – Дремлюга Іван Михайлович,
- головний інженер – Демянець Анатолій Федорович.
Фінансова звітність Дніпровського БУВР за 2014 рік підготовлена в
порядку установленому законодавством та надана до Управління Державної
казначейської служби України та Держводагентства України.
За 2014 рік за КПКВ 2407050 «Експлуатація державного
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» по
загальному фонду затверджено кошторисними призначеннями 80,68 млн.грн.,
фактично використано 79,82 млн. грн., тобто 98,9%.
Зазначені кошти використано на оплату праці 35,33млн.грн. (або 44%), на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв 43,89млн.грн. ( або 55%) та інші
0,60млн.грн. ( або 1%).

За 2014 рік Дніпровським БУВР виконано всі результативні показники,
затверджені паспортом бюджетної програми 2407050 «Експлуатація
державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами».
Протягом року Дніпровське БУВР надавало платні послуги згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1101 «Про
затвердження переліку платних послуг які надаються бюджетними установами,
що належать до сфери управління Держаного агентства водних ресурсів».
Протягом 2014 року управлінням отримано 9 148,45тис.грн., що на 61%
більше ніж за 2013р., та на 71% перевищує обсяг (6525,10тис.грн.),
запланований у Державному бюджеті на 2014 рік.
Доходи за видами надходжень:
- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю - 7731,44тис.грн.;
- від додаткової господарської діяльності – 1386,33тис.грн..;
- За оренду майна - 23,97тис.грн.;
- від реалізації майна – 6,72тис.грн.
Із отриманої суми на покриття нестачі загального фонду державного
бюджету спрямовано 4 299,4тис.гривень.
Штатна чисельність працівників - 1090од., загальний фонд оплати праці 26 281,5тис.грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників – 932 одиниці (у т.ч.
керівних працівників – 119 од.),
Середньомісячна заробітна плата працівників склала 2 306 гривень, у
тому числі керівних працівників – 3 491 грн.
Заборгованості з виплати заробітної плати відсутня.
Дніпровське басейнове управління водних ресурсів координує діяльність
усіх, розташованих в басейні Дніпра водогосподарських організацій з питань
водокористування, і кожна область щоквартально передає до Управління
зведені показники державної статистичної звітності. В межах басейну Дніпра
нараховується близько 160 тис. водокористувачів, кожного кварталу
приймається понад 10 тис. звітів по формі 2 ТП (водгосп). В межах
регіональних управлінь щоквартально подають відповідні звіти близько 4 тис.
водокористувачів.
Для потреб водопостачання населення і галузей економіки з водних
об’єктів басейну Дніпра забрано близько 7,5 км куб. води. Від загального
об’єму використаної води, на виробничі потреби припадає близько 56 %, на
госппитні потреби – 16 %, на сільськогосподарські та. інші потреби – 28 %.
Найбільшими водоспоживачами в басейні Дніпра є Дніпропетровська,
Запорізька, Київська, Херсонська області та м. Київ.
У 2014 році в басейн Дніпра було відведено 4,5 км. куб зворотних вод з
яких забруднених - 0,5 км. куб.
За результатами приймання статистичної звітності 2-ТП (водгосп)
фахівцями Дніпровського БУВР встановлюються конкретні забруднювачі та
водокористувачі, які не подають звіти.

Інформація про порушників Водного кодексу України з питань
використання вод щоквартально направляється до державних екологічних
інспекцій, міжрайонних прокуратур з нагляду за додержанням законів у
природоохоронній сфері, районних прокуратур, департаментів екології при
державних адміністраціях, управління Державної фіскальної служби.
За забрану воду в басейні Дніпра у 2014 році водокористувачами до
державного та місцевого бюджетів було сплачено 709 млн. грн.
Фахівцями Управління у 2014 році погоджено 95 клопотань
водокористувачів для отримання дозволів на спеціальне водокористування.
Після набрання з 26.04.2014 чинності Закону України від 09.04.2014 № 1193
погоджено 970 висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне
водокористування.
Згідно з чинним законодавством у басейні Дніпра забезпечується
виконання Програми державного моніторингу поверхневих вод на
відповідність їх якісних характеристик встановленим гранично допустимим
концентраціям (ГДК), а також якісних характеристик очищення зворотних вод
підприємств і організацій в місцях їх скиду у відкриті водойми басейну Дніпра,
що дозволяє оцінити їх вплив на зміни екологічного стану водних об'єктів.
Визначення наявності забруднюючих речовин у зворотних водах та
об’ємів досліджень, здійснюється Дніпровським БУВР на підставі укладання
договорів з організаціями та підприємствами, які мають такі скиди зворотних
вод до водних об’єктів. Відповідність якості стічних вод встановленим
нормативам гранично-допустимих скидів (ГДС) у розрізі забруднюючих
речовин визначається на підставі досліджень, які виконуються лабораторними
службами в місцях попадання останніх у водойму та вище і нижче за течією.
Такий підхід дозволяє визначати основні джерела та шляхи
антропогенного забруднення водних об’єктів, а також оцінювати достовірність
отриманих результатів при поданні підприємствами та організаціями
(водокористувачами) річної статистичної звітності за формою 2 ТП (водгосп).
Державний радіологічний і гідрохімічний моніторинг водних об’єктів
басейну Дніпра у 2014 році виконувався на території 17 областей України, а
саме: на 6 водосховищах Дніпровського каскаду та 62 річках в місцях
розташування основних водозаборів та прикордонних зонах, 4 каналах, а також
20 зрошувальних системах, 2 ставках-охолоджувачах та 6 місцях скиду
зворотних (стічних) вод атомних станцій, які мають вихід у водойми басейну
Дніпра.
Гідрохімічні і радіологічні дослідження якості поверхневих вод
здійснювалися у 209 постійних спостережних створах за 28 - 35 гідрохімічними
та 2 радіологічними показниками. Контроль якості води на 92 створах
здійснювався регіональними управліннями Дніпровського БУВР (7 створів
розміщені у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС), на 117 створах обласними
управліннями водних ресурсів, Сіверсько-Донецьким, Деснянським БУВР та
Управлінням каналу «Дніпро-Донбас».
Лабораторними службами всіх вищезазначених управлінь водних
ресурсів у 2014 році виконано понад 108,9 тис. аналізів, з яких:
1. За програмою державного моніторингу поверхневих вод:

- для визначення якості води за гідрохімічними показниками відібрано
1403 проб і виконано 39762 аналізів при планових показниках – 1200 проб і
37068 аналізів;
- для визначення якості води за радіологічними показниками відібрано
672 проби і виконано 1071 аналізів при планових показниках - 664 проби і 1010
аналізів.
2. За програмою лабораторних досліджень кількісних та якісних
характеристик ґрунтів:
- відібрано 13251 проб і виконано 32945 аналізів при планових
показниках – 14889 проби та 37543 аналізів.
3. Стічних (зворотних) вод:
- для гідрохімічного аналізу стічних вод і вод річок у місцях їх скидів - 26
проб і виконано 410 аналізів при планових показниках - 0 проб і 0 аналізів.
4. Додаткові дослідження за спец. рахунком:
- відібрано додаткових проб води та проведені гідрохімічні дослідження
– 2733 проби і виконано – 34682 аналізи.
У 2014 році лабораторними службами Дніпровського БУВР забезпечено
виконання планових показників програми державного моніторингу
поверхневих вод, затвердженої наказом Держводагентства України № 339 від
06.12.2012р., у повному обсязі.
Зважаючи на зміну метеорологічних умов, що відбувалися протягом року,
додатково виконані дослідження поверхневих вод за вмістом розчиненого
кисню, кольоровості, марганцю та іншими показниками.
Згідно з програмою моніторингу довкілля лабораторіями Дніпровського
БУВР у 2014 році було виконано:
1. За програмою державного моніторингу поверхневих вод:
- відібрано для гідрохімічного аналізу 472 проб і виконано 12726 аналізів
при планових показниках - 352 проби та 10784 аналізів;
- відібрано для радіологічного аналізу - 292 проби і виконано 463 аналізів
при планових показниках - 285 проб і 403 аналізів.
2. За програмою лабораторних досліджень кількісних та якісних
характеристик ґрунтів:
- відібрано водної витяжки на зрошувальних землях та осушувальних
системах 5913 проб і виконано 17374 аналізів при планових показниках - 7551
проб та 21972 аналізів;
3. Додаткові дослідження поверхневих вод:
- відібрано для гідрохімічного аналізу 120 проб і виконано 1942 аналізів.
4. Додаткові дослідження за позабюджетною діяльністю
(спец.рахунком):
- відібрано додаткових проб води та проведені гідрохімічні дослідження
– 735 проб і виконано – 7436 аналізів.
Результати роботи
лабораторій моніторингу вод
(та ґрунтів)
Дніпровського БУВР за 2014 рік вказані в таблиці 1.

Таблиця 1
Результати роботи лабораторій моніторингу вод (та ґрунтів)
Дніпровського БУВР за 2014 рік
№№

Види робіт

з/п
1

Одиниці

Гідрохімічні дослідження на
землях, (проби/вимірювання)
Гідрохімічні
дослідження
при
моніторингу поверхневих вод,

виміру
меліорованих

Показники

Одиниць

5913/17374

Одиниць

472/12726

Одиниць

292/463

Одиниць

120/1942

Одиниць

735/7436

Одиниць

7412/37999

здійсненні

(проби/вимірювання)
2

Радіологічні
дослідження
при
моніторингу поверхневих вод,

здійсненні

(пробопідготовка/вимірювання)
у т.ч.
2.1

3

відбір та аналіз додаткових проб з водних
об’єктів у кризових та надзвичайних ситуаціях,
(проби/вимірювання)
Виконання
інструментально-лабораторних
вимірювань у пробах поверхневих, зворотних,
поливних, дренажних, ґрунтових вод при
здійсненні робіт за договорами/замовленнями
(позабюджетна діяльність), (проби/вимірювання)
Разом:

Всі первинні дані про концентрацію у водах басейну Дніпра
забруднюючих речовин, у т.ч. радіоактивних, збиралися, опрацьовувалися і
аналізувалися басейновою лабораторією моніторингу вод Дніпровського БУВР.
Ці дані внесені в інформаційно-аналітичну електронну програму і зберігаються
в банках даних про стан поверхневих вод басейну Дніпра, про стан стічних
вод, що скидаються у басейн Дніпра та про додаткові дослідження водних
об’єктів у басейні Дніпра.
Звіти та узагальнена інформація про радіологічний і гідрохімічний стан
водних об’єктів басейну Дніпра в установленому порядку надавалися до
Держводагентства України, територіальних органів охорони навколишнього
природного середовища, органів виконавчої влади на місцях, управлінь
облводресурсів та регіональних управлінь Дніпровського БУВР для прийняття
відповідних рішень. Впродовж кризових періодів та під час виникнення
аварійних ситуацій забезпечувалося оперативне інформування органів
прокуратури, виконавчої влади на місцях та кризового центру
Держводагентства України.

Експлуатація захисних гідротехнічних споруд

З метою захисту від підтоплення і затоплення захищених територій
Дніпровське БУВР експлуатує комплекс гідротехнічних споруд, які
забезпечують захист 19 захисних масивів загальною площею 197 тис. га де
розміщені 190 населених пунктів, в яких проживають біля 400 тис. чол., а також
понад 700 великих підприємств народного господарства.
До складу основних захисних споруд входять 28 насосних станцій
загальною продуктивністю 498 м3/с, 3 компресорні станції потужністю 11
м3/сек., що забезпечують роботу 370 свердловин протифільтраційної завіси,
300,6 км захисних дамб з напором від 3 до 15 метрів, 38 інших гідротехнічних
споруд та 146,5 км берегоукріплення
За 2014 рік експлуатаційні заходи виконані в повному обсязі в межах
виділених на ці цілі коштів. На протязі року гідротехнічні споруди і виробничі
об’єкти підтримувались у робочому стані і в належній технічній готовності.
На виконання робіт по поточному ремонту у 2014 році
- по КЕКВ 2210 Дніпровське БУВР було профінансовано на суму 156,96
тис.грн. тобто 99,43% передбачених планом 157,86 тис.грн. Освоєно 108,57
тис.грн. або 69,17 % від профінансованого.
- по КЕКВ 2240 Дніпровське БУВР було профінансовано на суму 100,152
тис.грн. тобто 100% передбачених планом 100,152 тис.грн. Освоєно 80,91
тис.грн. або 80,78% від профінансованого.
Поточний ремонт виконувався на виробничих будовах, насосних і
компресорних станціях, дамбах, гідротехнічних спорудах і інших об’єктах
регіональних управлінь водних ресурсів. Обсяги робіт з поточного ремонту
захисних споруд, з урахуванням використання матеріалів минулих років,
виконані на суму 120,35 тис.грн., за рахунок спецкоштів 811,72 тис.грн. У тому
числі було відремонтовано 49 автомобілів та транспортних засобів.
Виконані такі об’єми основних робіт: земляні роботи -108,88 тис.м3 у т.ч.
очистка каналів - 90,8 тис.м3; вирубка чагарнику169,2га; обкошування укосів
дамб і територій - 640 га; ремонт цивільних та виробничих будов - 56 шт.;
ремонт будівель насосних станцій - 17 шт.; ремонт насосних та компресорних
агрегатів - 118 шт; ремонт гідроспоруд - 18шт.
Планом природоохоронних заходів на 2014 р. передбачалося виконати
відбудовчі роботи на 3 гідротехнічних спорудах, вартістю 300,0 тис.грн.
У звітному році за рахунок залишків матеріалів минулого року, запчастин
та фінансування поточного року господарським способом виконані роботи по
ремонту бетонного облицювання верхового укосу Тясминської захисної дамби;
заміна артезіанського насосу свердловини водопостачання, насосу техводи,
кабелю і канатів головного підйому козлового крану Тясминської НС ; ремонт
бетонного облицювання Оболонської захисної дамби № 4; проведено ремонт
щитів аванкамери та фарбування обладнання Золотоніської НС; ремонт
системи техводопостачання та освітлення
Вільшанської НС. По
Нікопольському РУВР виконано ремонт компресорної установки Знам’янської
компресорної станції із заміною мастила, ремонт компресору та ремонт
свердловини техводопостачання Кам’янської компресорної станції, Ремонт
градирні Нікопольської компресорної станції, ремонт електрообладнання

В 2014 році насосні станції управління перекачали 1380,9 млн.м3 води, на
що було спожито 42,523 млн.кВт.год електроенергії. Питомі витрати
електроенергії на перекачку води склали при цьому 30,8 кВт.год /тис.м3.
Згідно плану заходів по програмі з енергоефективності
і
енергозбереження в 2014 році зекономлено 15999,0 тис.грн. бюджетних коштів,
з них 15602,3 тис.грн. за рахунок багатотарифного обліку електроенергії і
роботі насосних станцій в межах економних тарифних зон.
Участь у місцевих програмах

Структурні підрозділи Управління приймали участь у наступних
місцевих програмах розвитку водного господарства:
обласна екологічна програма “Чистий Дніпро” в розрізі обласної
програми “Будуємо нову Черкащину” на період до 2021 року, затверджена
рішенням Черкаської обласної ради від 22.03.2013 р. №21-2/VI (Черкаське
РУВР);
“Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро в Полтавській області на період
до 2021 року”, затверджена XVI сесією VI скликання 23.05.2013 року
Полтавською обласною радою по розділу “Забезпечення функціонування
захисних
гідротехнічних
споруд
на
Дніпровських
водосховищах”
(Дніпродзержинське РУВР);
“Комплексна екологічна програма на 2011-2015 роки”
Нікопольського району Дніпропетровської обл., затверджена рішенням
районної ради від 06.01.2011 р. №18-3/VI; комплексна екологічна програма
Нікопольської міської ради “Екологія 2013-2017 років”, затверджена рішенням
міської ради від 28.12.2012 р. №6-26/6; “Регіональна програма розвитку
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у
Запорізькій області на період до 2021 року”, затверджена рішенням обласної
ради 28.03.2013 р. № 26 (Ніко-польське РУВР);
“Регіональна програма розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро в Запорізькій області на період до
2021 року”, затверджена рішенням Запорізької обласної ради № 26 від
28.03.2013 р. (Запо-різьке РУВР).
Крім основної роботи щодо управління водними ресурсами фахівці
регіональних управлінь з метою популяризації діяльності Управління, для
інформування населення про стан і використання водних ресурсів та з метою
залучення його до упорядкування водних об’єктів через місцеві теле- та
радіомережі звертались з відповідною інформацією. Регіональні управління
співпрацюють як із виконавчими органами влади, Національним екологічним
центром України, так і з громадськістю через періодичну пресу, радіо і
телебачення. Питання роботи управління водними ресурсами та стан довкілля
були висвітлені в місцевій періодичній пресі: черкаській – «Провінція», «Нова
Доба», «Прочерк», дніпропетровській – «Проспект Трубників», «Никопольские
известия», полтавській - «Полтавській вісник», «Слово», а також на Другому
каналі національної радіокомпанії України ТО «Промінь», телекомпанії «Новий
Канал» тощо.

Фахівці регіональних управлінь приймали участь у проведенні акцій
екологічного спрямування, а саме: Всесвітній день води, Місячник
благоустрою, День довкілля, До чистих джерел тощо. Найбільшу активність
при проведенні зазначених екологічних акцій виявили Полтавське, Київське,
Запорізьке та Дніпродзержинське регіональні управління.
Робота з упорядкування джерел та витоків річок в 2014 році проводилась
тільки в Дніпродзержинському та Черкаському управліннях. У звітному періоді
в Дніпродзержинському РУВР було впорядковано 8 джерел, а в Черкаському – 2.
Крім того, представники регіональних управлінь приймали участь в
проведенні урочистостей з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи
України в січні 2014 року

