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Перша субота липня - День Дніпра

Облаштована ділянка берега в с. Градизьк ТОВ СП «Нібулон»

У першу суботу липня відзначають День
Дніпра - однієї з найбільш спокійних і величних
рівнинних річок, яка займає третє місце в Європі
за довжиною і площею басейну (після Волги і
Дунаю).
Саме з Дніпром пов’язана історія розвитку
багатьох народів – від витоку до гирла ця річка
протікає по території відразу трьох держав: Росії,
Білорусії і України. У природному стані довжина
Дніпра
стновила 2285 км. Зараз, коли на ньому
побудований каскад водосховищ, а фарватер річки
в багатьох місцях випрямлений, протяжність
скоротилася до 2201 км. Загальна площа басейну
Дніпра – 504 тис. км2. Велику частину шляху Дніпро
протікає по території нашої держави – довжина його
русла в межах України становить 981 км, площа
басейну - 291,4 тис. км2. На українській ділянці Дніпра
розташовано 26 міст, в тому числі і Київ - столиця
України. Невипадково українці вважають Дніпро
своєї головною водною артерією: він постачає водою
близько 70 % населення країни. Дніпро забезпечує
не тільки водокористувачів у межах його басейну.
Він є головним джерелом водопостачання великих
промислових центрів півдня і південного сходу

України.
Екологічний стан у басейні Дніпра дуже
складний. Внаслідок техногенної діяльності людини
його води забруднені радіонуклідами, сполуками
важких металів, азоту, нафтопродуктами, фекаліями,
пестицидами. Вживаються заходи для поліпшення
екологічної ситуації щодо скорочення викидів у
Дніпро та його притоки.
Дякуючи громадським організаціям трьох
дніпровських країн більше 10 років тому зародилась
добра традиція у першу суботу липня відзначати
День Дніпра і проводити, в рамках святкування,
природоохоронні акції на його берегах. Метою цього
свята, за задумом організаторів, має стати залучення
уваги громадськості до сучасних проблем басейну
Дніпра, а також поширення інформації про методи
вирішення цих проблем і визначення майбутніх
напрямків співробітництва на різних рівнях.
Цього року Державне агентство водних ресурсів
України та підвідомчі водогосподарські організації
разом з місцевими органами влади, і науковими
організаціями, вищими науковими закладами,
в рамках святкування, активно організовують
різноманітні акції, беруть участь у проведенні
«круглих» столів, присвячених екологічному стану
р. Дніпро, а також конкурсів дитячих малюнків
на тему «Дніпро – ріка мого дитинства» та робіт
щодо актуальних проблем басейну Дніпра.
Крім того, водогосподарськими організаціями
Держводагентства проводяться заходи з прибирання
територій прибережних захисних смуг дніпровських
водосховищ, очищення їх від сміття, упорядкування
газонів, благоустрій зон відпочинку населення.
До заходів з нагоди святкування Дня
Дніпра долучились і організації Полтавського
облводресурсів.
4 липня в студії Полтавської ОДТРК «Лтава»
під головуванням Голови Басейнової ради річки
Дніпро В. Замикули відбулось засідання «круглого»

столу присвячене Дню Дніпра. В обговоренні
проблем пов’язаних з екологічним оздоровленням
р. Дніпро прийняли участь начальник Полтавського
обласного управління водних ресурсів В. Фомичов,
в. о. начальника регіонального управління водних
ресурсів В. Євсєєв, директор Департаменту житловокомунального господарства О. Тонков, заступник
начальника управління екології та природних
ресурсів О. Ткаченко, начальник головного
управління Держземагентства в Полтавській області
Є. Кусяка та ін.

Заступник голови ОДА В. Замикула,
начальник Полтавського облводресурсів В. Фомичов
в прямому ефірі в ток-шоу «Відверто про...»

У рамках проведення цьогорічного свята
працівниками Кременчуцького, Новосанжарського
і Хорольського міжрайонних управлінь водного
господарства було здійснено упорядкування
територій водоохоронних зон, прибережних смуг
Кременчуцького, Дніпродзержинського водосховищ
та лівих приток р. Дніпро, благоустрій рекреаційних
зон, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, джерел
забруднення та виконання інших природоохоронних
заходів.
О. Малина, провідний інженер з НТІ
Полтавського облводресурсів

Регіональна цільова програма розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки
Дніпро в Полтавській області на період до 2021 р.
Пізніше М.В.Гоголь писав : «Чудовий Дніпро
при тихій погоді, коли тихо і плавно мчить
крізь ліси й гори повні води свої… Мало
який птах долетить до середини Дніпра».
Чи так воно зараз? Стік, що формується
в басейні Дніпра на території України, в середній по водності рік становить 19,7 км3, а в
маловодний рік може зменшуватися до 12 км3.
На Дніпрі створено каскад із шести водосховищ загальною площею водного дзеркала 6950 км2 та повним об’ємом 43,8км3 акумульованої води. Будівництво водосховищ порушило екологічну рівновагу, докорінно змінило умови водообміну. Порівняно із природними умовами він уповільнився в 14-30 разів.
Берег біля с. Максимівка Дніпро забезпечує водою не тільки водоспоживачів у межах свого басейну. Він є головним,
а подекуди і єдиним джерелом водопостачанЗаконом України від 24.05.2012 року № 4836- ня великих промислових центрів півдня і південного
IV «Про затвердження цільової програми розвику сходу України. Каналами Дніпро-Донбас, Північноводного господарства та екологічного оздоровлен- Кримським та Каховським щорічно перекидається
ня басейну річки Дніпро на період до 2021 року» 5–6 км3 стоку за межі басейну. В цілому Дніпро запередбачається розробка такого програмного доку- безпечує 2/3 території України, у тому числі близько
30 млн.чол. населення, 50 великих міст і промисломенту в кожному регіоні.
Борисфеном (річкою з півночі) називав в V ст. вих центрів, близько 10 тис. підприємств, 2,2 тис.
до н.е. річку Дніпро грецький філософ Геродот. сільських і понад 1 тис. комунальних підприємств,

50 великих зрошувальних систем і 4 атомні станції.
Територія всієї Полтавської області відноситься до басейну річки Дніпро. Весь водний
потенціал Полтавщини (146 річок, 124 озера, 2679 ставків і 69 водосховищ) належить
до басейну Дніпра і займає 11 місце в Україні.
Проте, аналіз сучасного стану водних джерел
свідчить, що негативні процеси на озерах, ставках і річках басейну прогресують. Більшість річок
і водотоків замулюються, заростають болотною
рослинністю і чагарниками, втрачають своє природне значення. Вони не мають достатньої дренуючої
спроможності, в результаті – заплавні землі заболочуються, підтоплюються і не використовуються в
сільськогосподарському виробництві.
За період 2005-2013 років екологічний стан
річок оцінено за комбінаторним індексом забруднення (КІЗ) за 10-ти показниками (хлориди; сульфати;
азот амонійний, нітритний і нітратний; фосфор фосфатів; розчинений кисень; БСК; залізо загальне; нафтопродукти). Висновок – якість річкових вод Полтавщини в Дніпрі і його притоках коливається від
ІІ класу (забруднена вода) до ІV (дуже брудна). При
цьому в самому Дніпрі краща, ніж в його притоках.
продовження на 3 стор.
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Поліпшення екологічного стану річок в Нових Санжарах
Санжари Полтавської області». На ці заходи із обласного фонду охорони
навколиш-нього природного середовища передбачено 300 тис.грн. Виконання робіт проводиться в декілька етапів. Ділянку русла довжиною 120 м вже
розчищено екскаватором, сплановано укоси та пред’явлено для опосвідчення службам технічного і авторського нагляду за будівництвом.
Долаючи стислі умови розміщення біля русла присадибних ділянок,
існуючих зелених насаджень, крутих схилів із обох берегів, засобами
малої механізації та вручну спеціалістами управління вже проведена очистка схилів, культуртехнічні роботи впродовж 300 м річки Воронá. Ближчим
часом намічено також виготовлення та монтаж металевого пішохідного місточка. Якісно та професіонально виконують
свої частини роботи на об’єкті механізатори
В.Зікранець, В.Киричок, Є.Каряка, О.Пузир.
При достатньому фінансуванні будови, всі
заплановані заходи необхідно закінчити
влітку, за хороших погодних умов.
Ю. Бовкун, начальник
Новосанжарського МУВГ

Закріплений берег р. Ворскла біля санаторію «Антей»

За ініціативи органів місцевого самоврядування Новосанжарського району відділом комплексного проектування обласного управління водних
ресурсів розроблено проектно-кошторисну документацію на декілька водогосподарських об’єктів
для покращення екологічного стану, збереження
Технічний нагляд на об’єкті ведуть спеціалісти
Полтавського облводресурсів
водних ресурсів, захисту від шкідливої дії вод.
Маючи попередній досвід проведення берегоукріплювальних робіт правого берега р.Ворскли в
нижньому б’єфі Кунцівської міні ГЕС, Новосанжарське міжрайонне управління водного господарства в 2012 році власними силами за 237 тис.грн.
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
виконало укріплення 41 м лівого берега ділянки річки поблизу санаторіяпрофілакторія «Антей» в районному центрі.
За договором із замовником - головним розпорядником коштів – управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації в поточному
році Новосанжарським МУВГ проводяться роботи з «Екологічного покраРозчистка ділянки р. Ворона
щення, регулювання та розчищення русла р.Воронá в межах селища Нові

Благоустрій ставка
в м. Кременчук

Міст до острова в парку «Міський

На замовлення КВП « Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» Київським ТОВ
«СТОУН Україна» розроблено проектно-кошторисну документацію та
із IV кв. 2012 року підрядною будівельною організацією ТОВ «Габіони Будпроект» розпочато роботи
по «Поліпшенню технічного стану та благоустрою ставка в парку
«Міський сад» у м. Кременчуці».
Комплексом робіт передбачалася
розчистка із днозаглибленням ставка
площею 1,9 га та укріпленням його
берегів, облаштування штучного
острова серед водойми із пішохідним містком. По периметру ставка –
перильна огорожа, прогулянкові доріжки, садові лавки, ліхтарі,
альтанки, квіти і декоративні насадження, килимові газони.

При цьому вперше на Полтавщині
використовується схема габіонного
кріплення. Габіони – просторова коробчата або матрацна конструкція,
що складається із оцинкованої сітки
подвійного кручення, заповнена природним каменем середньої і дрібної
фракції та крупним щебенем. Такі
блоки зв’язуються дротом, в результаті отримується гнучка стіна, що
легко фільтрує воду та урівноважує
гідростатичний тиск і одночасно стабілізує зсуви. Габіони не потребують
спеціальних фундаментів, зводяться
в любу пору року, здатні сприймати
раптові і локалізовані навантаження
від опадів та просідання грунту.
В габіонних конструкціях з часом
відбувається ущільнення наносів і
грунту в пустотах, починається ріст
рослинності. Не перешкоджаючи

рослинності, з часом, конструкції зливаються із оточуючим середовищем, стаючи частиною
ландшафту. Таким чином ці
конструкції виконують широкий
спектр завдань інженерно-екологічного захисту.
Кременчуцьким
міжрайонним управлінням водного господарства виконувалися на об’єкті
субпідрядні роботи екскаватором
ЕО–3211, бульдозером ДЗ-42, пересувною насосною станцією
СНП 50/80. Роботи із розчистки
драглайном та формування укосів,
планування відвалів грунту та

прилеглої території, забезпечення
необхідного водовідливу виконувалися спеціалістами управління в
поточному році на суму біля
140 тис.грн.
Добре попрацювали механізатори
управління І.Пліскач, В.Яковенко.
У генерального підрядчика та замовника робіт зауважень до якості
наданих послуг немає. Цю техніку
надалі планується залучати для розчистки ділянки р. Сухий Кобелячок
та ставка на замовлення Пришибської сільської ради Кременчуцького
району.
О. Гулак, головний інженер
Кременчуцького МУВГ

Робота техніки Кременчуцького МУВГ

Полив сучасною технікою
довжиною біля 800м, вода подається на поливне поле кукурудзи до
основного гідранту із поворотною
системою.
Довжина крила «Reinke» - 600 м
разом із кінцевим розпорошувачемфорсункою (для дополиву кутів
поля) дозволяють, рухаючись по
кругу на візочках на гумовій ході,
забезпечити полив всього поля
115 га за 7 діб. Ця техніка подібна
до ДМ «Фрегат», проте потребує
тиску води вполовину меншого.
А,отже, мережа трубопроводів і
самі елементи машини мають працювати в більш сприятливому
режимі і бути довговічнішими.
Вузол водоподачі на полив
Всі елементи поворотної системи, труб – складових крила воМ.В.Бернацький - засновник сільськогосподарського підприємства ТОВ « Рост Агро». Спе- доподачі і всіх елементів кріплення виконано із
ціалізація підприємства це селекція, вирощу- оцинкованого гальванізованого металу, сама конвання і переробка елітних сортів кукурудзи і сої струкція із розтяжками забезпечує рівномірний
на площі понад 10 тис.гектарів в Глобинському, розподіл зусиль і навантажень.
Вузол водозабору обладнано системою внеОржицькому і Лубенському районах. 50 % площ
сення
підживлення і захисту насаджень шляхом
посівів при цьому займає «цариця полів».
інжекторного
всмоктування рідких інгредієнтів із
Наполегливість керівника, творчий пошук,
впровадження сучасних технологій в сільсько- використанням фільтрових елементів. На напіргосподарському виробництві – притаманна риса ному трубопроводі змонтовано зворотній клапан,
Михайла Володимировича на всіх посадах – ди- лічильник води, необхідну регулюючу і запірну
ректора радгоспу, секретаря райкому, секретаря арматуру.
обкому, працівника ЦК КПРС і, нарешті, голови ТОВ « Рост Агро ».
Оскільки він землероб-практик без
церемоній, то доречним буде пригадати і його вислів : « Хтось хапає
прапор, а я – лопату!».
Працюючи в галузі насінництва
кукурудзи з 1997 року і отримуючи
чималий досвід роботи із декількома вітчизняними і закордонними компаніями, «Рост Агро» все
таки свій вибір зробив на користь
саме українських зразків і сортів.
Річний оборот підприємства перевищує зараз 10 млн.грн.
За екстремальних погодних
умов цього року для сприяння хорошому старту закладки доброго
Робота дощувальної машини виробництва «Reinke»
врожаю гібридів першого покоління кукурудзи підприємством виріЗа весь період дозрівання кукурудзи запланошено використати полив її посівів на площі 115га
на полі біля с.Кирьяківка Глобинського району. вано провести її 10-ти кратний полив.
Спеціалістами Кременчуцького міжрайонного
Для цього підприємством придбано американсьуправління
водного господарства та ТОВ «Рост
ку дощувальну машину кругової дії системи
Агро» вивчається можливість водоподачі мере«Reinke».
Монтажні і налагоджувальні роботи викона- жею існуючих трубопроводів колишньої Градизьно спеціалістами із Нової Каховки Херсонської кої зрошувальної системи вологи на інші поля, які
області. Тимчасова насосна станція змонтована також використовує підприємство М.Бернацького
на березі Погребівського водосховища. Звідси за для розширення поливних площ.
допомогою насосу СНП 50/80 із електропривоЮ. Глушко, начальник
Кременчуцького МУВГ
дом поліетиленовим трубопроводом Д = 300 мм,

Корчуємо старі сади

Трактористимашиністи
Тютюнник О.Г та
Рудінський В.Б.
Гренбінківської та
Великобагачанської дільниць злагоджено працюючи тракторами
ДТ-75 із бульдозерним обладнанням та МК–21 (на
базі Т-170) швидко впоралися із заТехніка Хорольського МУВГ корчує сади
планованими обсягами робіт. ВиНа замовлення ФГ Пшиченконуючи замовленки технічними засобами Хо- ня паливно-мастильними матеріарольського міжрайонного управ- лами замовника, в цьому випадку
ління водного господарства в зароблено лише 23,3 тис.грн.
першому півріччі цього року
Проте 10 гектарів земель, що
проводилися роботи із розкор- довгий час перебували під засохчовки старого занедбаного саду лими фруктовими деревами, тепер
на землях Шишацької сільсь- можуть, за позитивних умов гокої ради Хорольського району. сподарювання, використовувати-

ся в рослинництві для посівів необхідних сільськогосподарських
культур чи інших насаджень.
За такого прикладу можливості повернення до обігу земель,
що не використовувалися, раніше
техніка управління на замовлення
ФОП Сирота Т.О. буде знову задіяна на розкорчовках, впорядкуванні
старих покинутих дворищ та планувальних роботах в с.Грушино
Грушинської сільської ради в
Хорольському районі на площі
1,5га на суму понад 6 тис.грн.
Доречі, нагадуємо, що органам
місцевого самоврядування на такі
корисні заходи діючим законодавством дозволяється використовувати фонди місцевих бюджетів,
що формуються від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва.
О. Нерода, начальник
Хорольського МУВГ

Регіональна цільова програма
розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну
річки Дніпро в Полтавській області
на період до 2021 р.
продовження, початок на 1 стор.

Обсяги питного водопостачання та водоспоживання всіх галузей народного господарства, а відповідно і скиди очищених та неочищених вод за цей період дещо зменшуються, в тому числі і використання підземних вод. Проте ці проблеми потребують
постійної уваги, покращення стану та фінансування
на різних рівнях.
Існує із 1959 року глобальна проблема необхідності закріплення берега Кременчуцького водосховища
в Глобинському та Кременчуцькому районах. Продовжуються безповоротні втрати земель, що перетворюються на мілководдя. Впродовж років вся проблема в кріпленні берега, відповідно до економічних
можливостей, розбивалася на загальну, першочергову, позачергову і аварійну. За рахунок державного
бюджету програми «Захисту від шкідливої дії вод
сільських населених пунктів і сільськогосподарських
угідь» за 10 років було профінансовано лише біля
10% передбаченого обсягу. При загальній потребі
43,9 км - за цей період було закріплено 13,2км берега,
навіть, при співфінансуванні із місцевого бюджету та
інших джерел.
Ця проблема є, вона вже тричі розглядалася
на виїзних засіданнях Комітету Верховної Ради з
питань екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
на парламентських слуханнях.
За участі Полтавського обласного управління
водних ресурсів, кафедри екології Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка узагальнено всі вихідні дані зацікавлених
обласних організацій, районних державних
адміністрацій та міськрад обласного підпорядкування і розроблено «Регіональну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в Полтавській області на
період до 2021 року» (далі – Програма ).
Головною метою створення цього документу було
визначення основних напрямків і пріоритетів у сфері
водного господарства для забезпечення потреби населення і галузей народного господарства якіснішими природними ресурсами. Окремими розділами тут
передбачено і пооб’єктно деталізовано в окремих
розділах: реконструкцію інженерної інфраструктури меліоративних систем, будівництво систем
краплинного зрошення; заходи із першочергового
забезпечення централізованим водопостачанням
сільських населених пунктів, що користуються привізною водою; захист сільських населених пунктів і
сільгоспугідь від шкідливої дії вод (із будівництвом,
реконструкцією та капітальним ремонтом гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб,
берегоукріплення, розчищення та регулювання
русел річок і водойм). Окремими розділами програми враховано пропозиції по боротьбі із ерозією
земель, виносу в натуру прибережних захисних смуг,
контурно-меліоративним роботам, збільшенням
лісонасаджень, попередження підтоплення територій
ґрунтовими і повеневими водами, ліквідації заторних
явищ на річках, означено необхідність робіт на зсувонебезпечних ділянках в населених пунктах.
Рішенням шістнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 23.05.2013 року Програму
затверджено на загальну суму 1,54 млрд. грн.
вартості робіт. Вона в зручній формі протягом
9-ти років слугуватиме підставою для формування
розділів річних бюджетів різних рівнів, залучення всіх незаборонених джерел фінансування для
поетапного вирішення низки важливих проблем,
виділених окремими розділами Програми.
В результаті її реалізації очікується отримати на
15 - 20 % зменшення недостатньо очищених стічних вод, до 70% забезпечити дотримання санітарногігієнічних вимог до якості води питного водопостачання
В. Кириленко, заступник начальника
Полтавського облводресурсів
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Користування водними об’єктами на умовах оренди

У орендаря ставків в с.Базилевщина Машівського району В.Табачного
завжди є питання до заст.начальника облводресурсів О.Чмиря

Із наявних в Полтавській області,
за даними райдержадміністрацій,
1622 ставків і водосховищ, придатних для риборозведення станом на
початок липня 2013 року у користування на умовах оренди передано
849 водних об’єктів 692 орендарям
площею дзеркала 6,98 тис.гектарів.
Цю позитивну тенденцію останніх
років необхідно всіляко підтримувати і продовжувати. Адже всі ставки
і водосховища зі своїми гідроспорудами побудовано переважно ще за
радянських часів. Важливо, щоб такі
об’єкти не залишилися безхозними,
були весь час під господарським наглядом. На водних об’єктах треба
постійно виконувати сезонні доглядові та ремонтні роботи, пропускати через гідроспоруди весняні повені, обкошувати прилеглі території,
обмежувати активну господарську
діяльність у прибережних захисних
смугах.
Через відсутність ряду регулюючих нормативних документів, в
2011 році в області було розроблено
примірний договір оренди водного
об’єкту, тимчасовий порядок надання водних об’єктів у користування
на умовах оренди, коротка пам’ятка
орендарю. Як показала практика, ці
матеріали було взято за основу райдержадміністраціями при укладанні
договорів оренди водних об’єктів,
що сприяло покращенню ситуації в
цілому.
З 1 липня 2013 року набрав чинності Закон України « Про аквакультуру» від 18.09.2012 р. № 5293-ІV,
який визначає основні підходи до організації рибогосподарської діяльності в Україні. Важливим є те, що цей
закон передбачає зміни у правилах
користування водними об’єктами,
зокрема статтю 51 Водного кодексу
України викладено у новій редакції,

де передбачено наступне.
У користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб,
культурно-оздоровчих, лікувальних,
рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науководослідних робіт можуть надаватися водосховища (крім водосховищ
комплексного призначення), ставки,
озера та замкнені природні водойми.
Не підлягають передачі у
користування на умовах оренди для
рибогосподарських потреб водні
об’єкти, що:
-використовуються для питних
потреб;
- розташовані в межах територій
та об’єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд
України».
Водні об’єкти надаються у
користування за договором оренди
земель водного фонду на земельних
торгах у комплексі із земельною
ділянкою.
Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою
(водним простором) згідно із повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно
до договору оренди, погодженого
із центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства
(Держводагентство України). Форма договору затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від
29.05.2013 р. № 420 «Про затвердження Типового договору оренди
водних об’єктів».
Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди за
ст.51 Водного кодексу України
здійснюється за наявності паспор-

та водного об’єкта. Порядок розроблення та форма паспорта затверджені наказом Міністерства екології
та природних ресурсів України «Про
затвердження Порядку розроблення паспорту водного об’єкту» від
18.03.2013р. № 99, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.05.2013 р. за № 775/23307, де
замовником виготовлення паспорту
визначено орендодавця.
Постановою Кабінету Міністрів
від 17.09.1996 р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності,
що належать до природоохоронних
заходів» визначено, що проведення
паспортизації водойм є природоохоронним заходом.
Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених
законом.
Орендарі
водного
об’єкта
зобов’язані передбачити місця для
безоплатного забезпечення права
громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах,
любительське і спортивне рибальство, тощо). При визначенні таких

в оренду водні об’єкти затверджена наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України «Про
затвердження Методики визначення
розміру плати за надані в оренду водні об’єкти» від 28.05.2013 р. №236,
зареєстрованого
Міністерством
юстиції 17.06.2013 р. за №986/23518.
Зазначена вище законодавча
база розміщена на сайті Полтавського облводресурсів, направлена
райдержадміністраціям для подальшого керування в роботі, доведення до орендарів водних об’єктів, з
метою приведення раніше укладених договорів оренди до норм діючого законодавства. За дорученням
облдержадміністрації Департаментом агропромислового розвитку
облдержадміністрації, ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», Полтавським
облводресурсів за участю керівників і спеціалістів обласних департаментів, управлінь і служб проведено
в області кущові наради-семінари
із заступниками голів райдержаміністрацій, начальниками районних управлінь АПР, представниками
органів місцевого самоврядування,

За межами с.Попівка Карлівського району ставок, орендований
ТОВ АПК «Докучаєвські чорноземи» - улюблене місце організованого відпочинку дітей

місць перевага надається традиційно
розташованим місцям масового відпочинку.
У межах населених пунктів забороняється обмеження будь-яких
видів загального водокористування,
крім випадків, визначених законом.
Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими
у користування на умовах оренди, та
їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.
Умови використання водних
об’єктів, розмір орендної плати та
строк дії договору оренди визначаються у договорі оренди. Методика
визначення розміру плати за надані

агрофірм, орендарями. На нарадахсемінарах спеціалістами обласних
служб проведено роз’яснення положень Закону України «Про аквакультуру» та подальше застосування їх в
практичній діяльності.
Отже,
дотримання
всіма
суб’єктами господарювання вимог
чинного законодавства в питаннях
користування водними об’єктами на
правах оренди і надалі буде покращувати їх збереження, раціональне
використання, сприятиме збільшенню надходження коштів до обласного бюджету.
О.Чмир, заступник начальника
Полтавського облводресурсів

Колективи водогосподарських організацій Полтавщини щиро вітають колег-ювілярів!
З 55-річчям

Крисько Тетяну Миколаївну,

провідного гідролога ГГМП Полтавського облводресурсів
З 60-річчям

Гриня Олександра Максимовича,
провідного інженера гідротехніка
Новосанжарського МУВГ

Неїжборщ Миколу Йосиповича,
провідного інженера гідротехніка
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Нехай будні будуть освітлені
любов’ю, увагою, щирістю рідних,
друзів, колег, а доля береже Вас від
негараздів та бід, додає сил та
натхнення! .
Бажаємо міцного здоров’я, щастя,
невичерпної енергії та довгих років
плідної праці.
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