4 ЖИТТЯ РЕГІОНУ
ПОЛІНА ДМІТРІЄВА

Вода є безцінним природним ресурсом, значення якого зростає з
кожним днем, а водне
господарство - складником економіки
держави, що забезпечує потреби у «колисці
життя» необхідної
якості та кількості. Це
потребує відповідного
ставлення до її використання, охорони та
відтворення
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ДАР ПРИРОДИ

Водні ресурси: використання,
охорона, відтворення

ПЕРЕДБАЧЕНА
РЕФОРМА

НОВИНИ

Нерівномірний
розподіл водних ре
сурсів спричиняє
певний дефіцит пит
ного й промислового
водозабезпечення.
На території регіо
ну цими проблема
ми опікується Об
ласне управління
водних ресурсів під
керівництвом Воло
димира Добриніна.
Водночас спеціаліс
ти управління вирі
шують питання щодо
використання, збере
ження та відтворен
ня водних ресурсів,
меліорації земель;
разом із органами
виконавчої влади
та іншими органі
заціями сприяють
забезпеченню водою
населення і галузей
економіки. Угодою
про асоціацію між
Україною та ЄС пе
редбачено адапта
цію українського
природоохоронно
го законодавства до
законодавства ЄС.
Надзвичайно важли
вим є реформування
у сфері управління
водними ресурсами.
Його основні принци
пи визначені Водною
Рамковою дирек
тивою ЄС, що була
прийнята у 2000 році.
Наразі проводяться
заходи щодо басей
нового управління
водними ресурсами.

ЯКІСТЬ ЗАДОВІЛЬНА
У 2016 році об
сяг забору води
в регіоні склав
1286 млн. куб. м: із
поверхневих водних
об’єктів - 1138 млн.
куб. м,а з підземних -
147,7 млн. куб. м. Це на
189 млн. куб. м біль
ше, ніж у 2015 році.
На виробничі потре
би було використано
856,5 млн. куб. м, на
санітарно-гігієнічні 169,7 млн. куб. м.
Зрошення потребу

ЗІ СВЯТОМ!
Напередодні Дня працівників водного господарства дозвольте
щиро привітати всіх із професійним святом! Побажати міцного
здоров`я, щастя, сімейного добробуту, а також сумлінного служіння
обраній справі та значних професійних звершень!
Начальник Облводресурсів
Володимир Добринін
вало 20,02 млн.
куб. м води. Показ
ники кількості води
в оборотному та пов
торному водоспо
живанні становили
5324 млн. куб. м.
Особлива увага зав
жди приділялась
якості води. Так, діє
Програма держав
ного моніторингу
довкілля в частині
проведення Держвод
агентством Украї
ни радіологічних і
гідрохімічних спосте
режень за станом
поверхневих вод у
контрольних створах.
Згідно з Програмою,
лабораторія моніто
рингу вод Дніпропет
ровського облвод
ресурсів досліджує
якість води на 22
пунктах постійних
спостережень. Упро
довж 2016 року вико
нали 4286 гідрохіміч
них та радіологічних
вимірювань. За ре
зультатами, якість
поверхневих вод у

р а й о н а х п и т н и х
водозаборів Дніпров
ського, Каховського
та Дніпродзержин
ського водосховищ
визнана задовільною.

МЕЛІОРАЦІЯ
ТА БУДІВНИЦТВО
* Вода - основний
складник високих
урожаїв. На Дніпро
петровщині, яка є

зоною ризикованого
землеробства, без
раціонального вико
ристання зрошува
них земель немож
ливо гарантувати
продовольчу безпе
ку. Золотий фонд
регіону становлять
198,7 тис. га меліо
рованих земель.
Завдяки злагод
женій роботі з водо
користувачами, пло
щі поливу щорічно
збільшуються.
* Аби покращити
екологічну ситуа
цію, облводресурсів
за підтримки ке
рівництва област і
(команди Валентина
Резніченка) вживає
низку природоохо
ронних заходів.
Ліквідуються підтоп
лення, поліпшується
гідрологічний стан
річок завдяки прий
няттюобґрунтованих
проектних рішень.
На 2017 рік запла
новано проведення
29 відповідних за
ходів - розчищення
16 водних об’єктів у
межах 21 населено
го пункту, що дасть
змогу поліпшити
умови проживання
22 тисячам мешкан
ців області; захищен
ня від підтоплення 4
населених пунктів
шляхом облаштуван
ня колекторно-дре
нажної та паводкової
мереж.

ВОДНІ РЕСУРСИ КРИВБАСУ
Для поліпшення якості води у р. Інгулець, Карачунівському водосховищі - джерелі питного водопостачання Кривбасу, та на водозаборі
Інгулецької зрошувальної системи, під керівництвом Держводагентства (Ірини Овчаренко), з 2011 року використовується схема
промивання річки за рахунок «попусків» води з Карачунівського
водосховища. Паралельно здійснюється водообмін по каскаду водосховищ і щорічна подача у середньому 130 млн. куб. м дніпровської
води каналом Дніпро - Інгулець.

