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Резерви зрошення
Аналізуючи ціни на овоче
ву продукцію, можн а зробити
висновок, що нині вигідно ви
рощувати овочі, фрукти, яго
ди, квіти, лікарські рослини.
Та й сам ринок підказує, що
ціни на привезені із-закордо
ну помідори, огірки, яблука не
виправдовують якості, і не за
довольняють повністю попит
споживачів.
Після цьогорічної засухи
знову і знову життя нагадує
про необхідність раціональ
ного використання меліоро
ваних земель. На Полтавщині
колись за допомогою широ
козахв атної дощувальної те
хніки поливалося більше 50
тисяч гектарів сільськогоспо
дарських угідь. Незалежно від
примх погоди на полях зі зро
шенням завжди отримували
хороші врожаї на посівах во
логолюбивих культур – овочів,
кормових коренеплодів, куку
рудзи, багаторічних трав.
На початку 80-х років ми
нулого століття надкроновий
полив пальметного яблуне
вого саду в колгоспі ім.Ше
вченка Машівського райо
ну (с.Кошманівк а) прикував
увагу учасників всесоюзної
наради-семінару спеціаліс
тів колишнього СРСР. На базі
зрошуваних земель колгоспу
ім.Горького Новосанжарсь
кого району (с.Шедієво) на
обласн ій нараді із овочівниц

Слід зазначити, що вже
шостий рік посп іль в області
набирає розмаху використан
ня поливу за допомогою кра
пельного зрошення. «Хвиля»
впровадження цього методу
розп очалася в 2004 році у
ТОВ «Майбородівське» Кре
менчуцького району (10 га),
ФГ «Оберіг» Полтавського
району (1 га) і Глобинського
консервного заводу «Глобус»
(8 га). В поточному році за те
хнологією крапельного поли
ву в 14 районах області вже
працювало 34 різних сільсь
когосподарських формувань
і підприємців, що поливали
446 гектарів плодово-ягідн их
насаджень, ділянок овочевих
культур і коренеплодів.
Фермерське
господарс
тво «Сади Полтавщини», що
розпочало свою діяльність в

2006 році на базі приватно
го підп риємства Цінченка Р.В.,
орендуючи землі запасу Пет
ро-Давидівської, Орданівської
і Надеждинської сільських рад
Диканського району, започа
ткувало вирощування плодо
во-ягідних культур на фоні кра
плинного зрошення на площі
близько 35 гектарів. Як і в кож
ній новій справі, виникало без
ліч складнощів. З метою спри
яння розвитку інтенсивного са
дівництва Полтавської області,
постійної координації госпо
дарської діяльності і вирішен
ня загальних проблем в цьому
році товаровиробниками було
засновано Асоціац ію розвитку
інтенсивного садівництва на
Полтавщині, до якої вже вхо
дять дев’ять підприємств.
Продовження на 3 стор.

Голова облдержадміністраціїї О.Удовіченко та голова обласної ради І.Момот
біля експозиції облуправління «Полтававодгосп»
тва були показані мож ливості
ефективного вирощування
цибулі місцевими виробника
ми, коли за фактом валового
збору в одному господарстві
було виконано обсяги всієї
районної програми та при
соромлені бригади найм
 аних
корейських спеціалістів-ово
чівників.
Потім в державі пройшли
політичні, економічні, земель
ні реформи.

Першими відпр
 ацювали
дирек тивний термін і були
списані 780 дощувальних
машин ДДН-70, ДДА-100МА,
ДКШ-64 «Волж
 анк а», ДФ-120
«Дніпро» та «Фрегат». Піс
ля розпаюв анн я земель но
ві зем лекорис т увачі різних
недерж авн их форм власно
сті, яких стало вже аж 719,
зовсім не робили спроб ві
днов лювати парк поливної
техніки.

На об’єктах, де збереже
но державні насосн і станції,
насосн о-силове обладнання,
транс форматорні підстанції
і лінії електропередач, було
б доречно новим інвесторам
провести незначну реконс
трукц ію і використовувати
існуючі мережі водопоста
чання для зрошення новими
сучасними низьконапірними
машинами та енергоеконом
ними техн ологіям
 и.

Заступник голови облдержадміністрації
В.Замикула та спеціалісти облуправління АПК
відвідали експозиції облуправління

Удосконалення кадрової політики
Забезпечення трудовими ресурсами є одним
із самих нагальних питань нашого сьогодення.
З метою визначення основн их напрямків
удосконалення кадрової політики
Держводгоспу, сприяння оптимальному
використанню трудових ресурсів галузі
водного господарства 14-15 жовтня 2010 року
на базі Полтавського облводгоспу відбувся
республіканський семінар керівн иків кадрових
служб водогосподарських організацій на тему
«Шляхи та напрями удосконалення кадрової
політики Державного комітету України
по водному господарству».

Перший заступник Голови Державного комітету
України по водному господарству М. Яцюк
із вступним словом

В роботі Республікансько
го семінару прийняли участь
працівники
Держводгоспу
України, Державного інсти
туту управління та економіки
водних ресурсів, Національ
ного університету водного го
сподарства та природокорис
тування, головний правовий
інспектор праці Київської мі
ської ради профспілок, дирек
тори галузевих технічних шкіл,
керівники кадрових служб 20
обласних управлінь водного
господарства, 9 басейнових
управлінь водних ресурсів, 5
управлінь каналів.
Учасників семінару приві
тав та побажав плідної праці
заступник голови Полтавської
обласної державної адмініст
рації Замикула В.В.
Відкрив семінар перш
 ий
заступник голови Держвод
госпу України Яцюк М.В., який
висвітлив учасникам семінару
основні напрями розвитку та
удосконалення кадрової по
літики водогосподарської га
лузі.
У ході семінару розгляну
то питання щодо взаємодії
органів виконавчої влади і
місцевого самоврядування
та управління водного госпо
дарства, збереження профі
льних працівників та залучен
ня молодих спеціалістів до
роботи у галузі, підвищення
кваліфікації керівного складу
в інституті ДІУЕВР, підготовки
та перепідготовки робітничих

Учасники семінару ознайомилися з історичними та культурними пам'ятками
міста Полтава та області
кадрів галузевими технічними
школами (Мелітопольською,
Кам’янсько-Дніпровською в
Запорізькій області та НВО
«Водополімер» в м. Борис
піль), які орієнтуючись на ри
нок послуг і попит на окремих
спеціалістів форм
 ують групи
і проводять підготовку опе
раторів газових котелень та
спеціалістів по зварюванню
пластмасових труб великих
діаметрів для широкого кола
підприємств не тільки водого
сподарського комплексу.
Велику увагу було надано
питанням правового регулю

вання трудових відносин, пси
хологічним аспектам управ
ління персоналом та організа
ції підбору кадрів.
Учасники семінару відвіда
ли культурні та історичні па
м’ятки міста Полтави та обла
сті, в тому числі музей-садибу
І.Котляревського, музей «Поле
Полтавської битви», націона
льний музей-заповідн ик укра
їнс ького гончарства у Опішно
му та історичні місц я селища
Диканька.
За якісну організацію прове
дення республіканського семі
нару з керівниками кадрових

служб на високому професій
ному та організаційно-культу
рному рівні наказом Держво
дгоспу Україн и від 25.10.2010
р. №214-ОС оголошено подя
ку начальнику облуправління
«Полтававодгосп» та працівни
кам, які брали активну участь в
його проведенні.
Затверджено заходи щодо
вдосконалення роботи кадро
вих служб водогосподарських
організацій.
Є.Лучко,
провідний інженер
з підготовк и кадрів
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ОХОРОНА ПРАЦІ
Завідувач сектору з охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки Держводгоспу В. Мельников

На апаратній нараді у голови обласн ої державної
адміністрації заслухано начальника
територіального управління Держгірпромн агляду
по Полтавській області С. Щербака.
Адже сумною статистикою в області за 11 місяців
поточного року зафіксовано 24 нещасн их
випадків із смертельними наслідками,
пов’язаних із виробництвом.
За попередній 2009 рік – 17 випадків.
Наголошувалось, що ко
жен рік інспекторами на пі
дприємствах виявляється
понад 45 тисяч порушень з
охорони праці, близько по
ловини техніки експлуату
ється з порушеннями, має
місце недостатнє забезпе
чення засобами індивідуа
льного захисту. Основною
причиною такого складн
 о
го становища є недостатнє
фінансування або фінан
сування за залишковим
принципом. Прикро й те,

що в жодній райдержадмі
ністрації області не зали
шилось служби з охорони
праці.
На підставі наказу Де
ржводгоспу України від
29.03.2010 р. № 50 цими
структурами було прове
дено спільний захід – на
вчання та перевірка знань
посадових осіб, інженер
но-технічних працівників
водогосподарських орга
нізацій правил і законода
вчих актів з охорони праці

з метою запобігання неща
сних випадк ів на вироб
ництві. Так, 13 – 17 грудн
я
2010 року в актовій залі
дорадчого центру Полта
вського облводг оспу на
вчалися керівники, головні
інженери,головні механіки,
головні енергетики, нача
льники експлуатаційних ді
льниць і окремих відділів,
інженери з охорони праці
«Полтававодгоспу», міжра
йонних управлінь водн
 ого
господарства, регіонально
го управління водних ресу
рсів, ТОВ «Гідрокомплект»,
Градизького ВАТ ПМК-125,
ТОВ «Сова та Любиченко
Полтавабурвод» загальною
кількістю 57 осіб.
В організації навчань
прийняли участь зав.се
ктору з охорони праці,
пожежн
 ої і дорожн
 ьої
безпеки
Держв одгоспу
Мельников В.О., зав.кафе
дри Державн
 ого інституту
управління та економіки

водних ресурсів Сторчак
В.А та ст.вик ладач Гура
Є.О, заступник начальника
нав чал ьн о-м ет од ич н ог о
центру цивільного захис

ту та безпеки життєдіяль
ності в Полтавській обла
сті Боцва О.Л., головний
державний газотехнічний
інспектор Кавуненко С.М.
та провідний державн
 ий
інспектор
котлонагляду
та підйомних споруд Де
нисенко Г.П. управління
Держг ірп
 ромнагляду по
Полтавській області, лікар
автотранс портної дільниці
облв одгосп
 у Фомичов А.В.
На заняттях були розг
лянуті основні положен
ня законів і нормативноправових актів, питання
заг ал ьн оо б ов ’яз к ов ог о
соціального
страхуван
ня від нещасних випадк ів,
електробезпеки, правил
пожежної безпеки, правил
безпеки систем газопоста
чання, безпеки на плаву
чих засобах, безпеки при
роботі машино-тракторн
 о
го парку, засобів малої ме
ханізації, безпеки роботи

вантажопідйомних механі
змів, комп’ютерної техніки,
безпеки при будівельноремонтних, доглядових та
експлуатаційних роботах
на
водогосп
 одарських
об’єктах і гідротехнічних
спорудах, а також надання
першої медичної допомо
ги потерпілим внас лідок
виробничих травм.
Високий рівень прове
дених занять та відп
 овіда
льне ставлення всіх учас
ників до профілактичн
 ого
заходу підтвердили прове
дені іспити після закінчен
ня навчання. Всі працівни
ки показали хороші знання
з питань охорони праці і
були атестовані міжвідом
чою комісією.
П.Спичак,
начальник відділу
механізації,
енергозбереження
та охорони праці

Вдало зданий інспит, як результат плідної праці під час навчань

Передача внутрішньогосподарських
меліоративних систем

В процесі реформування агра
рного сектору економіки меліо
ративні системи були включені
до переліку об’єктів, що не підля
гали приватизації. З метою збере
ження внутрішньогосподарських
зрошувальних і осушувальних си
стем з 2003 року, згідно з Законом
України «Про внесення змін до
Закону України «Про колективне
сільськогосподарське підприєм
ство», передбачена безоплатна

передача до комунальної влас
ності внутрішньогосподарських
меліоративних систем.
Відповідно до постанови Ка
бінету Міністрів України від
13.08.2003р. № 1253 «Про затвер
дження Порядку безоплатної пе
редачі у комунальну власн
 ість
об’єктів соціальної сфери, жит
лового фонду, у тому числі неза
вершеного будівництва, а також
внутрішньогосподарських мелі

оративних систем колективних
сільськогосподарських підпри
ємств, що не підлягали паюванню
в процесі реорганізації цих підп

риємств та передані на баланс пі
дприємств – правонаступників»
внутрішн
 ьогосподарські зрошу
вальні системи передавалися в
комунальну власність сільських
територіальних громад, щоб ме
режа каналів, трубопр
 оводів та
інша інфраструктура не були без

госпними. Робота проводилася
районними комісіями під голо
вуванням заступників голів рай
держадміністрацій за технічн
 ої
участі представників «Полтава
водгоспу».
В даний час в області заверше
но процес передачі основних ме
ліоративних фондів на площі 44,4
тис. га (50,2 % до наявних), з них
21,2 тис. га (з 51,2 тис. га) - зрошу
ваних та 23,2 тис. га (з 37,2 тис. га)
- осушених угідь.
Зрошувальні системи області,
початковою баланс овою вартіс
тю внутрішньогосподарської час
тки 66,8 млн. грн, не працюють 10
- 15 років (у 1990 році поливалось
– 40,3 тис. га, у 2000 році - 1,1 тис.
га, з 2007 року - полив відсутній).
В цей період землі з меліора
тивними системами потрапили у
приватну власність різних госпо
дарств та фізичних осіб. Наразі
зрошувальні землі Полтавс ької
області з внутрішньогосподар
ською мережею використовують
719 землекористувачів та земле
власників, у тому чис лі 55 сіль
ськогосподарських підприємств
усіх форм власності, 664 фізичні
особи (з них 11 – фермерські го
сподарства). За рахунок цього
зменшилась відповідальність за

належне використання внутріш
ньогосподарських фондів, які в
багатьох випадках залишились
без господаря. Це призвело до
руйнування, розграбування і
втрати системами своїх функ ціо
нальних властивостей. За період
2005 - 2010 років, за оператив
ною інформацією, демонтовано
25,3 км трубопроводів, розуко
мплектовано обладнання май
же всіх госп
 одарських насосних
станцій, що спричинило втрату
в області 26,3 тис. га поливних
площ. За фактами самовільно
го демонтажу чи розкрадання
окремих елементів інфрастру
ктури управлінням «Полтава
водгосп» та його структурними
підрозділами направлено пра
воохоронним і слідчим органам
33 зверн
 ення, порушено 9 кри
мінальних справ, проте збитки в
жодному разі не були повністю
відшкодовані, а винні не понес
ли покарання.
За підсумк ами інвентаризації
зрошувальних систем області,
яка проводилась у вересні – жо
втні 2010 року, виявлено 29,9 тис.
га угідь, на яких основні меліора
тивні фонди і до цього часу не ма
ють власника.
Продовження на 4 стор.
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Ремонт Наталівської греблі

Користування водними
об'єктами, що знаходяться
в басейнах річок
загальнодержавного
значення на умовах оренди
На території Полтавської област
 і
за даними проведеної районними державними
адміністраціями інвентаризації водних об’єкт
 ів
налічується 2679 ставк ів та 69 водосховищ,
загальною площею водного дзеркала більше
26 тисячі гектарів. Загальний зарегульований об’єм
води у водних об’єктах складає більше
428 млн. куб. м.

Нарощення та закріплення гребеня дамби
На кінець зими минулого
року Український гідромет
центр інформ
 ував, що оскі
льки запаси снігу по Україні
в 2-3 рази вищі, ніж були в
попередні роки - прогнозу
ється весн
 яна повінь серед
нього або вище середнього
рівня. Снігові замети розчи
щали в першу чергу на ос
новних дорогах, для забез
печення сполучення між на
селеними пунктами. У керів
ників органів місцевого са
моврядування, господарств
та підприємств різн
 их форм
власності на селі виникали
проблеми зі стабільним жит
тєзабезпечення невеликих
населених пунк тів.
За таких погодних умов,
під час проходження весня
ної повені, внаслідок виходу
з ладу гідротехнічн
 ої спору

ди на ставку в с. Наталівка
Штомпелівської
сільської
ради Хорольського району,
переливом потоку повене
вих вод через гребінь, була
частково зруйнована гребля
цієї водойми. Це створило
проблеми для жителів, міс
цевих сільськогосподарсь
ких підприємств ТОВ «Орі
он-Молоко», «Радуга С».
Першочергові
невід
кладні
ремонтно-відн
 о
влювальні роботи були
швидко виконано силами
Хорольського міжрайон
ного управління водного
господарства (МУВГ) за ко
шти спеціального фонду об
ласного бюджету, які були
передбачені спільним роз
порядженням Полтавської
облдержадміністрації
та
Полтавської обласної ради

на запобігання та ліквідацію
наслідків надзвичайних си
туацій на території області
під час проходження повені
та льодоходу у 2010 році від
24.02.2010 р. № 59/32.
Спеціалістами
відділу
експлуатації меліоратив
них систем Хорольського
МУВГ після складання ак
ту дефектовки визначено
проектне рішення та роз
роблено кошторис на пов
не відновлення гідротехні
чної споруди. На сесії Што
мпелівської сільської ради
за участі голови Хорольсь
кої райдержадм
 іністрації
Шевчуги В.М. 09.09.2010 р.
прийнято рішення про ви
ділення 22 тисяч гривень із
місцевого бюджету на ре
монт ГТС. Підр
 ядн
 иком бу
дівельних робіт визначено

Виконання ремонтно-відновлювальних робіт працівниками
Хорольського МУВГ

Хорольське МУВГ, яке за
пропонувало економічно
вигідне рішення. У співфі
нансуванні цього важливо
го заходу прийняли участь
зацікавлені сторони. По
5 тисяч гривень виділи
ли підп
 риємство «Радуга
С» (директор С. Щеглов) та
ТОВ «Оріон-Молоко» (ди
ректор Л.Ярошенко).
При ремонтних робо
тах використано залізобе
тонний елемент оголовка
трубчатого переїзд
 у, 3 за
лізобетонні труби раструб
ні Ду=1000мм із гумовими
ущільненнями (всі скла
дові – придбання минулих
років). Ділянка спряження
з нижнім б’єфом виконана
монолітним бетоном.
Оперативно і старанно
спрацював невеликий, дру
жний колектив спеціалістів
міжрайонного
управлін
ня водного господарства,
очолюваний
провідним
інж ен ер ом-г ід р
 отех н ік ом
відділу експлуатації В.Ко
лесником: екскаваторник
С. Литвинов, столяр-верс
татник А. М’який, оператор
котельні О. Манюненко,
електрик М. Даценко, водії
С. Коломієць і М. Костенко,
токар В. Бойко.
Вже в жовтні всі наміче
ні роботи було заверше
но і прийнято комісією під
головуванням замовника
– сільської ради, а перше
серйозн
 е випробування ві
дбудеться під час пропуску
повені 2011 року.
В. Чемерис,
начальник ВВР
Хорольського МУВГ

Резерви зрошення
Продовження. Початок на 1 стор.

Детальну інформацію про гро
мадське об’єднання і запрошення до
співробітництва можна знайти на їх
власному сайті: www.sad.poltava.ua
та в інформаційно-дорадчому центрі
Полтавського облв одгоспу.
Реалізація плодово-овочевої про
дукції вирощеної підп
 риємствами,
що входять до Асоціац
 ії у 2010 році
склала: яблук – 750 т, смородини –
60 т, груші – 30 т, суниці – 230 т.
18 – 19 листопада 2010 року відві
дувачі виставкової зали міського бу
динк у культури, керівники обласної
державн
 ої адміністрації та обласної
ради, представники засобів масової
інформ
 ації мимоволі звертали увагу

на мальовничу експозицію облуп
равління «Полтававодгосп» із пара
лельною демонстрацією тематичної
відеоінф
 ормації в рамках відзначен
ня Дня працівників сільського госпо
дарства. Усі бажаючі мали можливість
отримати поради щодо впроваджен
ня на своїх ділянк ах сучасного мето
ду - крапельного зрошення.
14 грудня 2010 р. в актовій залі Лу
бенської райдержадм
 іністрації відбу
лася нарада-семінар з керівниками та
головними агрономами сільського
сподарських підп
 риємств і ферм
 ер
ських господарств регіону на тему:
«Впровадження прогресивних техно
логій у рослинництві». З інформ
 ацією
про переваги використання крапель
ного поливу та господарства, що вже

застосовують цей метод на Полтав
щині виступила заступник начальни
ка облуправління «Полтававодгосп»
Кавіцька Н.М.
Адже ці технології – це щабель ро
зробок ХХІ століття наук овців Центру
мікрозрошення і меліорації Україн
ської аграрної академії наук, фірми
«АіК», ТОВ «Техносерв іс», ТОВ «Роста»,
Артемівського КП «Садпроект», інших
провідн
 их вітчизн
 яних і зарубіжних
наук ово-виробн
 ичих організацій та
підп
 риємств. За такими технологіями
– перс пектива відродження полив
них систем.
В. Кириленко,
головний інженер облуправління
«Полтававодгосп»

Відповідно до Водного і Земельного кодексів
України в області проводиться певна робота щодо
передачі у користування юридичним та фізичним
особам на умовах оренди водних об’єктів та земель
водного фонду. Орендодавцями водних об’єктів, не
залежно від їх місця розташування - в населених пу
нктах чи за їх межами, відповідно до чинного зако
нодавства є районні державні адміністрації. Статтею
51 Водного кодексу України встановлено, що право
водокористування на умовах оренди оформляєть
ся договором, погодженим з державн
 ими органами
охорони навколишнього природного середовища
та водного господарства.
Станом на 1 січн
 я 2011 року за даними облупра
вління «Полтававодгосп» у користування на умовах
оренди передано 380 орендарям (фізичним та юри
дичним особам) 516 водних об’єктів, загальною пло
щею водного дзеркала 4,3 тисяч гектар.
Починаючи з 2004 року Законами України про
Державний бюджет встановлено, що плата за орен
ду водних об’єктів надходить до державного бюдже
ту по коду бюджетної класифікації 22120000 «Плата
за надані в оренд
 у ставки, що знаходяться в басей
нах річок загальнодержавного значення». Рішенням
колегії обласної державної адміністрації від 29 бе
резня 2004 року № 2 рекомендовано орендодавцям
встановити оренду плату за один гектар водного
дзеркала в рік від 60 до 120 гривень. В основному в
районах дотримуються цих рекомендацій.
У минулому році до Державного бюджету сплаче
но 358,77 тисяч гривень орендної плати, при запла
нованому річн
 ому надходженні 100 тисяч гривень.
Обласною державною адміністрацією проведено
вивчення поточної ситуації у сфері господарського
використання водних об’єктів області. Аналіз пока
зав недостатній рівень організації економічно об
грунтованого використання наявних водних ресур
сів на місцях.
Враховуючи відсутність нормативно-правового
акту Кабінету Міністрів України щодо надання у ко
ристування водних об’єктів на умовах оренди, за
пропозицією облуправління «Полтававодгосп», об
ласною державною адміністрацією, з метою надан
ня районним державним адміністраціям, як орендо
давцям, допомоги у вирішені даного питання, було
ініційовано розробку Тимчасового порядку надання
водних об’єктів, що знаходяться в басейнах річок
загальнодержавного значення у користування на
умовах оренди та Проект Договору оренди водного
об’єкту.
За участю представників обласних служб було
створено Робочу групу з реалізації комплексу захо
дів, направлених на підвищення ефективності і ви
користання водних об’єктів області, яка розробила
Тимчасовий порядок надання водних об’єктів, що
знаходяться в басейнах річок загальнодержавного
значення у користування на умовах оренди та Про
ект Договору оренди водного об’єкту.
Зазначений матеріал направлений до районних
державних адміністрацій, як рекоменд
 аційний, для
керування у подальшій роботі, а також розміщено на
офіційному сайті облуправління «Полтававодгосп»
(www.poltavavodgosp.com.ua).
14 січня 2011 року на засіданні комісії облво
дгоспу з організації та проведення конкурсів на
звання кращого міжрайонного управління вод
ного господарства, експлуатаційної дільниці та
водогосподарського об’єкту, підв
 едено підсум
ки роботи у 2010 році. З урахуванням показни
ків МУВГ, відповідно до Критеріїв оцінювання
по трьом номінаціям, визначили: «Кращим мі
жрайонним управлінням водн
 ого господарст
ва Полтавського облв
 одгоспу за 2010 рік» – Хо
рольське МУВГ, «Кращою експлуатаційною діль
ницею» – Пришибську бригаду Кременчуцького
МУВГ, «Кращим водогосподарським об’єктом»
- шлюз-регулятор в смт. В.Багачка на р. Псел Ве
ликобагачанської експлуатаційної дільниці Хо
рольського МУВГ.
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Колективи водогосподарських організацій області
щиро вітають ювілярів, бажають їм міцного здоров’я,
сімейного благополуччя і довгих років плідної праці!
Віктор Максимович Хорєв
12 грудня 2010 р. відзначив 70-річний ювілей
Піс ля зак інч ення Украї нськог о інсти
тут у інженерів водног о госп одарст в а
за спец іа льніст ю „інженер-г ідрот ех
нік” перш і крок и на шлях у до високої
посади - Міністр
 а водних рес урсів і во
дног о госп одарст в а - Вікт
 ор Максим о
вич зроб ив майст ром будів ельно-м о
нт аж н ог о управл інн я №5 управл інн я
“Кримк анал буд” (1966 р.) на будів ниц 
тв і Півн
 іч но-Кримськог о каналу. Далі
прац юв ав виконр об ом, ст. викон р об ом
(1966-1971 рр.) цьог о ж управління, а
у 1971-1975 рр. - голов ним інженером
спец іа лізов аног о будів ельно-м онт аж 
ног о управління №1 управління “Крим 
кан ал буд”, яке очол юв ав у 1975-1976 рр.
Пот ім В.М.Хорєв був перев едений на
посаду нач альника будів ельно-м онт а
жног о управління №6, а з 1979 до 1985 р.
прац юв ав голов ним інженером Кримсь
ког о обласног о виробн
 ич ог о управлін
ня мел іо р ац ії і водн ог о госп од арст в а. У
1985 р. В.М.Хорєв був признач ений пер

шим заступ ником мін істр а меліо р ації
і водн ог о госп од арства УРСР, у 1990 р.
- Мін іст р ом вод них рес урсів і водного
госп одарст в а УРСР, а у 1991 р. - голо
вою Держав н ог о комітету України по
водн ом у госп од арству.
Зав дяк и нап олег ливості, працез да
тност і, цілесп рямован ості та висо
ком у проф есіо налізм
 у Віктор Макси
мов ич 12 рок ів очолював Дер жвод госп
Україн и.
Він док лав багато зусиль для того,
щоб одна із найважливіших галузей на
родного господарст
 ва – водн
 е госп
 о
дарство і меліорація - була збережена в
складних умовах перехідн
 ого періоду.
За час керівництва Віктора Максимо
вича були прийняті такі важливі зако
нодавчі документи, як Указ Президента
України “Про заходи щодо державної під
тримк и водогосподарсько-меліоратив
ного комплексу”, “Водний кодекс України”,
комплексн
 і програми з найважливіших

напрямів розвитку водного господарст
 
ва і меліорації земель.
За вагомі трудові здобутки В.М.Хорєв
був нагороджений орденом ”3а зас лу
ги” III ступеня, медалями “За доблесну
працю” та “За трудову доблесть”. Йому
присвоєно почесн
 е звання “Зас лужений
будівельник України”. За значний внесок у
розвиток водогосп
 одарсько-меліорати
вного комплексу Віктор Максимович на
городжений нагрудним знаком “Почесний
працівник Державного комітету України
по водному госп
 одарст
 ву”.
Високопрофесійний фахівець, вмілий
коректний керівник, вірний друг, чуйна,
ерудована, талановита, обдарована
людина - таким знають Віктора Макси
мовича друзі і колеги.
На будь-якій посаді, яку обіймав і обій
має Віктор Максимович Хорєв, його ене
ргія, відповідальність, вміння бачити
перспективи завжди були і є прикладом
для працівників галузі.

Олександр Михайлович Цехмістренко
25 грудня 2010 р. відзначив 75-річний ювілей
В інтерв’ю місцевому телебаченню до
Дня енерг етика Олександр Михайлович
пригадував, що в селі Лутище Ахтирсь
кого району на Сумщині, де пройшло йо
го дитинст
 во, на річці Ворс кла працю
вали невеликі колгосп
 ні водяні млини та
Скельська міні гідроелектрост
 анція. Так
склалася доля, що все його життя і тру
дова діяльність були пов’язані із водним
господарством і енергетикою.
З 1969 по1985 рік - очолював Полтавске
обласне виробниче управління меліорації
і водного господарст
 ва, в час коли прохо
дило становлення галузі, будувалися ста

вки, гідроспоруди на річках, зрошувальні і
осушувальні сист
 еми, складні інженерні
водогосподарські комплекси, виробничі
бази та житло для спеціалістів.
Працюючи багато років Директором
Полтавської філії інституту «Укрс іль
енергопроект», проявив себе фахівцем
найвищого класу, обдарованим і успіш
ним керівником, чудовою цікавою люди
ною, достойним колоритним предста
вником українс ької інженерної спільно
ти. Принциповий державницький підхід
до будь-яких проблем в енергетиці, вод
ному госп
 одарстві вик ликає високу по

вагу серед оточуючих, про це свідчать
державні нагороди: ордени «Трудового
Черв оного прапора» і «Знак пошани»,
медаль «За доблесну працю», нагрудні
знаки «Почесний працівник Держводго
спу України» та «Почесний енерг етик
України».
З нагоди 75-річчя за значні трудові за
слуги в розвитку різних галузей народно
го господарств а наказом Держв одгоспу
України О.М.Цехмістр
 енко нагороджений
іменним годинником Держводгоспу Укра
їни та Почесн
 ою грамотою Полтавс ької
обласної ради.

Передача внутрішньогосподарських меліоративних систем
Продовження, початок на 2 стор.

Можна констатувати, що 51,2
тис. га поливних систем не фу
нкціон
 ують і районні державні
адміністрації не надали жодних
пропозицій щодо подальшого їх
використання. Основні фонд
 и,
які перебувають у комунальній
власності перебувають під на
глядом органів місц
 евого само
врядування, або списуються і
реалізовуються ними як матеріа
льні ресурси. При цьому органи
місцевого самоврядування керу
ються частиною п’ятою статті 60
Закону Україн
 и «Про місц
 еве са
моврядування» щодо володіння,
користування та розп
 оряджен
ня об’єктами права комунальної
власності, порушуючи вимоги
державних нормативних актів,
які передбачають при списанні
основних меліоративних фондів
виведення зрошуваних земель
із Земельного Кадастру і переве
дення їх у богарні.
В зв’язку з тривалим терміном
експлуатації та з метою приве
дення у відповідність до чинних
нормативних актів, упорядк уван
ня обліку поливних угідь за підсу
мками проведеної у вересні – жо

втні 2010 року інвентаризації в
районах області вважаємо за до
цільне ініціювати перед Мінагро
політики, Держкомземом та Дер
жводгоспом Україн
 и списання в
2011 році зрошувальних систем
на площі 26,1 тис. га. При цьому
районним комісіям необхідно за
кінчити передачу основних фо
ндів у комунальну власність до
01.01.2011 року з метою списання
основних меліоративних фондів
у першому кварталі 2011 року.
Департамент рослинництва
Мінагрополітики та управління
експлуатації Держводг оспу Укра
їни сприятимуть проведенню цих
робіт.
Осушувальні системи області
на площі 37,2 тис. га забезпечу
ють двобічне регулювання вод
но – повітряного режиму угідь
на площі 26,3 тис. га, з них 8,4 тис.
га – з гончарним дренажем. Осу
шені землі використовують 147
землевласників та землекорис
тувачів, з них 1 - державне сільсь
когосподарське підприємство та
146 - недержавних.
В даний час осушувальні сис
теми на площі 23,2 тис. га (62 %)
перебувають у комунальній вла
сності, при цьому всі сільські ра

ди надають в оренду меліор
 овані
угіддя для використання в рос
линництві, під сінокоси та випа
сання худоби.
«Порядок використання ме
ліоративних фондів і меліоро
ваних земель», затверджений
наказом Дежводгосп
 у і Мінагро
політики Україн
 и від 02.11.2006 р.
№206/638, передбачає, що подача
води або її відведення, виконання
заходів, пов’язаних з попереджен
ням шкідливої дії вод, ремонт і те
хнічне обслуговування об’єктів
інженерної інфраструктури внут
рішньогосподарських меліорати
вних систем та інші послуги мо
жуть виконуватись державними
водогосподарськими організаці
ями на платній основі. Для цього
власн
 икам осушених угідь і систем
потрібно передбачати видатки на
ці роботи. В поточному році спе
ціалізованими експлуатаційними
організаціям
 и
(Новосанжарсь
ким, Кременчуцьким і Хорольсь
ким міжрайонними управліннями
водного господарства) заключено
договори на технічне обслугову
вання осушувальних систем на
3,5 тис. га., двобічне регулювання
водно – повітряного режиму - на
10,3 тис. га. За 2010 рік отримано
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коштів за послуги з регулювання
водно - повітряного режиму угідь
на площі 1,32 тис. га (4 % до наяв
них) в сумі 5,1 тис. грн (3,8 грн за
гектар).
З метою попередження шкід
ливої дії вод, в тому числі виник
нення явищ вторинного заболо
чення або підтоплення територій
і населених пунктів, необхідно
зобов’язати власників основних
меліоративних фонд
 ів і осуше
них угідь забезпечити виконання
вказаного Порядку, в договорах
оренди на використання осуше
них земель визначити порядок
використання коштів, виділивши
фіксовану суму, що буде направ
лятись на роботи з технічного об
слуговування внутрішньогоспо
дарської мережі (ремонт гідрос
поруд, очистка каналів та інше).
Позитивний досвід викорис
тання таких земель та проведен
ня на них ремонтних робіт від
мічено в Гадяцькому (с. Веприк,
с. Бобрик), Шишацькому (с. Ко
валівка), Великобагачанському
(с. Поділ) районах.
Саме ці питання використання
меліоративних систем і меліоро
ваних угідь розглядались на що
тижневій нараді у голови обла

сної державної адміністрації 15
листопада 2010 року. По підсум
ках якої Дорученням голови за №
04-04/144 визначено терм
 ін закін
чення передачі внутрішн
 ьогоспо
дарських меліоративних фондів
області у комунальну власність
- 1 квітня 2011 року. Разом з цим
районним державним адміністра
ціям необхідно визначитись, які
меліоративні фонди в перспективі
можна використати при організа
ції поливу сільськогосподарських
культур на зрошувальних систе
мах і забезпечити надходження та
використання частини коштів за
оренду осушених угідь і при пот
ребі коштів від втрат сільського
сподарського виробництва - на
утримання внутрішн
 ьогосподар
ських меліоративних систем, а що
можна пропонувати для списан
ня. Керуватись в цій справі необ
хідно діючим Порядком списання
основних меліоративних фондів і
переведення зрошуваних угідь в
богарні і осушених в не меліоро
вані угіддя (1993 р.).
Н.Кавіцька,
начальник відділу
експлуатації меліоративних
систем облводгоспу
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