
Щепаргамепг агрп рмпGловOп)
розвшпсу С}мсьlюI обпаспоi

деркавноi адмiпiсграчff

J{. о/ яDlг

CyMcblce обпаспе управпiппя
водшrхрсурЬ

Про пiдгuгоыqу oсушуваJIьншх
сшствм до рбоrи у 2015 рошi

На вшоrиrпrя спЬного наказу Мiнiстерсгва аграрноi полiпшсr та продовоJьства
УкраiLlла та .Щержавного ЕlгеIпства водlIЕ( ресурсЬ Уrgаiiпа вй 06 сiщlя 2015 року Nч 6/l
<Лро пiдоговrсу мелiорапвн}й систем, поrп.вноi TexHiro,r та доtIý/вtlJБнI,D( мшпин до
робоги у 2015 роцi>

НАкАЗУеI\4о:
l, Начаьrпп<ам управлirъ агропромислового розвIrгку райоrппо< держtlвнI,D(

ашrtiнiсграцй, начiIJъник€lN,r мiтсрайоrппоt управлЬ водного господарства:
1.1. Органiзрrги проведешrя ремоrrry i догляду мi_тсосполарсьrсж та

вttугрiлльоюсподФськIlD( гiлроге>оriшпоr спорул осушраJБнID( кшшrЬ та зtкритого
дренажу дя забезпечешц гOювностi до роботи осуtrryвaulьню( систем на гшощi
98,2 тис. гекгарiв ло 01 червrrя 2015 року.

1.2. Провести вi.щlовiдну роботу щодо }тладенrя договорiв, на проведешuI
зволоженIuI сirьськогосподарськю( угiдь мiж водqгосподарськими органiзаuiями,
користувачЕlми i власнrдtаrr.rи осушенI,D( земель до 0l квiтrrя 20l5 року,

1.3. Пiдготувати гryнкти облiку води та засоби вимiрювшtьноi TexHitor для

\_ роботи у вегетацifoilй перiод з метою забезпечеrпrя едrоgгi вrаr,riрювшь при
комерчifurому облiку витрат вод,I, поданоi на зволоження.

1.4. Створиги KoMicii за rIастю органЬ мiсцевого сtlп{оврядувtllшя
зtшrlешлм користрачiв i власrпп<iв зрошувtlнI,D( i ос}тrених земеJь
вrтутрiшtъогосподарськю( мелiоратlшшо< систем (за згодою).

2. Покласти викон€lння заходЬ по оргшriзафi та кокгролю за ходом
peMoHTHID( робiт на вrrутрiшrъогосподарськй осушуваьнiй мережi на управлirпrя
агропромислового розвитку райоrпrюr держ€lвнID( ад,riнiстацiй, на
мiжгосподарськiй мережi - на мiжрайоннi управлiнrrя водного господарства.

3. Затвердити зrlвдatшц з пйготовки вrrугрiштъогосподарськоi мелiоратлвноi
мережi до роботи у 2015 рочi (лолаегься).

4. Затвердlтги завдtlння з пiдотовки мiжгосподарськоi мелiоратIвноi мережi
до роботи у 20l5 poui (додасгься).

5. Мiжрайоrпrrти управлiтшям водного господарства н?давати iнформацiю
про хiд виконанIя з€lвдань з пiдготовки oc}.rrryBtцbнlo( систем до вегетацiйного
перiоду у вiддiл експпуататdi водогосподарськrо< об'ектЬ обласного управлirшя
воднlD( ресурсЬ cTtlHoM на 0l i 1 5 wrсла колсlого мiсяrи до зzrвершення

lз
та



пiдготовчID( робiт та данi про укJIадеЕIuI договорiв
земеJIь, починtlючи з 0l березня 2015 року.

4.Управлiнrrям агропромислового розвитку

IIа зволоженIUI осушенID(

районrшх держilвнI]D(

користувачаý{ та власIIикЕlп,l

мережi в ii peMoKTi та технiчному

алмiнiстрачiй;
4.1.Надавати необхiдrу допомоry власникам вIrугрiIшъогосподарськID(

осушуваJънID( систем та сiльгосrповаровrлробrппtам щодо органiзацii
рацiонального використ€lшUI осушенlD( земель, Ее догryскати безпiдставного
переведешuI осушенID( земель у богарнi.

4.2. Провести в першому кварталi 2015 року семiнар-нарада з керiвlпп<ами i
спецЕlлlстап{и водогосподарськID( ексшrуатацiйшrх органiзацiй,
сi.тьгосmоваровиробшп<аlлш,I та власникilп,tи вrцrrрiIшъогосподqрськрD(
мелiоратrвrпо< систем з питilнь готовностi мелiоратлвrпос систем до роботи.

4.3. При формувшпli мiсцевю< бюджетЬ внести на розгJIяд райоrппо< рад i
рйоr*rш< держtlвнI]D( алмiнiстрацiй гrропозшrii| щодо видiленrrя KoцrTiB на
утрIдlаIfiя внутрiшrъогосподарських мелiоратlвнrл< систем, що знllходяться в
комунапьнiй власностi.

4.4. Забезпечlrги дотримчlння обцрукгованоi структури посiвrпо< площ, систем
удобреr*rя i захисту рослин на мелiоровtlнIФ( земJuIх за участю fuституту
сiльського господарства Пiвнiчного Сходу НААНУ.

5. Мiлсрайоrшпшчr цrравлirшлrл водного господарства:
5.1. Звернуги особливу увtгу на пiдготовку MaгicTpaJrьHtD( каналiв, ш,гпозЬ-

регуляторiв та irпдrо< гiдроспоруд, вiд роботи яких зtцежить футжчiонрання
осушувtшьню( систем, екологiчrий cTtlн населенID( rryшстЬ та
сiльськогосподарськlD( угИь, з метою недогryщешuI в подальшому ix пiдтогшеr*rя
r затоIlлення.

5.2. Надавати допомогу
вццрlшньогосподарськоi осушувtшьноi
обслуговувшftIi на договiрrпо< засадах.

6. Конгроль за викон{lшlям нtказу покJIасти на заступника ImчiIJъника

управлirпrя вирбrппцгва сЬськогосгtодарськоi гlродукцii та харчовоi пропмоrовосгi
,Щепартаменгу агропромислового розвитку Суплськоi об.тцержадццiнiстрачii
Тур.пшrа П.I. та начаJьника вiддiлу ексгшуатаrfi водогосподарськI/D( систем
Сумського обласного управлil*lя воднLD( pecypciB Борщеlка 0.I.

Еачальrrпк Сумського обласпого.Щпрекгор,Щепартамепту
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ЗАТВЕРДКВНО

Наказ Щепартаменту
агропромиýлового розвитку ..

CyMcbKoi обласноi державнQl

Йiнiстрацii i Сумським обласним

J
Завдаrгtя

з пiдготовки внугрiшrъогосподарськоi мелiоратrвноi мережr

до роботи у 2015 poui

ч-

,Щпрекгор Щепартамепry
розвитКу

поl

Ремоrrг
гiшlотехнiчrпо<

споруд, шт.Райоц

Ei пптri тп.ський

ГIлоща
пiдотовки

осушув€Iпьн!D(
систем, тис. г€t

очистка
каншriв вй
зtlN4уленЕrl,
тис. кчб. м

Ns
п.п

1.
1,9

8,32. Бчпrдrсьшй
)1вепикоrпtсаDшськии
4,|4. гплхiвський

)_
19,8 1,0

5. КпrrптппськI,тii
19

6. Красдqцшь!ддлм _
9,0 1.0 1

?-
8.

Кродqэgц"цпй__
лебедщ9!ццц з,2

С-ГНедрrгайдЬсццtлц з,9

l0.
11.

Охтцрgцlой__ ,ý
1.0 2

Пlтrшльсьшй 15"7

12. роменський 6,8
9,11з. С -Бчлський

Сrмський )7
|4. 2l 1,i
l5. тпостянеtькlлй l1,)
16. I I IОСТКИНСЬКИЙ

ЯмпЬський з2
|1.

По областi: 4r| 89Е?

начальнпк

,,--l.-,\----.',i
1_.l,/ * 61ъ!.':9}- * вlЪ: *.

\Ql 71пзlВ!;l

в.м.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ .ЩепартаN{енту
ацропромислового розви,гку
Суплськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii i Сумським обласrrим

ilвлlнням воtY- tD,/5- xg

Завдаr*rя
з пiдготовки мiжгосподарськоi мелiоратrвноi мережi

до роботи у 2015 рочr

Ns
п.п.

Мiжрайоtше
управлirпrя

водIlого
господарства

Ремоrп
гiдротехнiчrпоt

споруд, шт..

о.л.tстка
каншriв вй
зttl\4улення,
тис. куб.м

Ремонт
спостережню(
свердловин,
гiдlопостiв,

шт.

Пiдготовка
канапiв,км

l. Боромл-шrське 22 3,0 l5 25
2. клевенське 26 3,0 15 зб
J. конотопське .24 3,0 15 44
4. Кролевеrбке 21 3,0 l0 35

По областi: 93 12,0 ý5 140

,.Щшрекгор,,Щепартамепту


