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День працівників водного господарства
Н
апередодні Дня працівни
ків водного господарств,
3 червня, у облуправлін
ні «Полтававодгосп» відбули
ся урочисті збори. Професійне
свято працівників водного гос
подарства відзначається в Укра
їні згідно з Указом Президента
N 226/2003 від 18 березня 2003
року у першу неділю червня.
В урочистостях взяли участь
заступник голови обласної дер
жавної адміністрації Замику
ла В.В., начальник управління
експлуатації водогосподарсь
ких систем Держводгоспу Укра
їни Шеремета В.Р.
Відкрив урочисте засідання
з вітальним словом і доповіддю
начальник Полтавського обла
сного виробничого управління
водному господарству «Полта
ваводгосп» Володимир Фоми
чов.
За значний особистий вне
сок у розвиток водогосподар
сько-меліоративного комплексу
України, багаторічну сумлінну
працю та з нагоди Дня праців
ників водного господарства бу
ли нагородженні:

Почесною грамотою Кабінету
Міністрів – Каленкович М.І. (во
дій бурової установки);
Почесними грамотами Держвод
госпу – Лучко Є.І. (провідний інже
нер з підготовки кадрів облводгос
пу), Спичак П.І. (начальник відділу
механізації, енергозбереження та
охорони праці облводгоспу);
Грамотами Держводгоспу –
Солонинко І.І. (провідний земле
впорядник облуправління);
Оголошено Подяку Держводго
спу – Вокв Г.П. (секретарю-друка
рці Хорольського МУВГ);
Почесною грамотою облводго
спу – Василенко Л.П. (начальни
ка відділу економіки облводгоспу),
Левчун Т.Б. (інженера з викорис
тання водних ресурсів ІІ категорії
облводгоспу), Медяник Т.С. (про
відного інженера-проектувальника
відділу комплексного проектування
облводгоспу), Кичатого І.В. (слю
саря-ремонтника центральної бази
Кременчуцького МУВГ), Скляра С.І.
(токаря 5 розряду Новосанжарсь
кого МУВГ), Бондаренко К.Ф. (за
ступника головного бухгалтера Хо
рольського МУВГ).

Підсумки роботи Полтавського обласного виробничого
управління водного господарства у І півріччі 2010 року
Протягом І півріччя 2010 року, Пол
тавське обласне виробниче управління
водного господарства, виходячи з по
ложень програми Президента Украї
ни «Україна для людей» та програмних
засад діяльності Коаліції депутатських
фракцій «Стабільність і реформи» у Вер
ховній Раді України шостого скликання,
спрямовувало роботу водогосподарсь
кого комплексу області на забезпечення
потреб населення і галузей економіки
України у водних ресурсах та їх раціона
льне використання, забезпечення пра
цездатності водогосподарських і меліо
ративних систем, безпечного пропуску
повені та паводків, збереження і ремонт
основних фондів, а також вирішення
проблемних питань соціально-економі
чного розвитку за пріоритетами діяль
ності на 2010 рік.
Облводгосп, в 2010 році, є розпоря
дником коштів і відповідальним вико
навцем чотирьох бюджетних програм,
спрямованих на забезпечення потреб
населення і галузей національної еконо
міки у водних ресурсах, на експлуатацію
державного водогосподарського ком
плексу, здійснення заходів із запобіган
ня шкідливої дії вод і ліквідації її наслід
ків, включаючи протипаводковий захист
сільських населених пунктів і земель та
заходи щодо запобігання можливого
затоплення територій внаслідок льодо
ходу та повені.
Фінансування організацій Полтавсь
кого ОВГ протягом 6-ти місяців 2010 р.
здійснювалося з державного бюджету
згідно затверджених тимчасових кошто
рисів на І і ІІ квартали. Протягом І півріч
чя кошти надходили лише за бюджетною
програмою 5001050 «Експлуатація дер
жавного водогосподарського комплек

су» та, для своєчасного вжиття заходів
щодо захисту населених пунктів, госпо
дарських об’єктів та сільськогосподарсь
ких угідь від шкідливої дії вод під час про
пуску льодоходу та повені, з резервного
фонду державного бюджету відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17.02.2010 №246-р за КПКВ 5001700
«Про здійснення заходів щодо запобіган
ня можливого затоплення територій вна
слідок льодоходу та повені».
Для виконання завдань, спрямованих
на досягнення мети, визначеної паспор
том бюджетної програми «Експлуатація
державного водогосподарського ком
плексу» було отримано 4171740 грн., що
склало 99,4% кошторисних призначень
цього періоду, при цьому видатки на за
робітну плату, інші соціальні видатки та
енергоносії профінансовані в повному
обсязі. Відсутність затвердженого «пос
тійного» кошторису пояснює незначний
обсяг поточних видатків, що забезпечу
ють функціонування організації. Органі
зації та структурні підрозділи Полтавсь
кого облводгоспу забезпечили в цілому
стабільну роботу систем і об’єктів во
догосподарського комплексу області,
раціональне та економне використання
наявних ресурсів. В рамках виконання
результативних показників, передба
чених паспортом бюджетної програми
впродовж першого півріччя 2010 року
виконані заходи щодо водовідведення
та регулювання водоповітряного режи
му на площі 17,1 тис. га, проведено мо
ніторинг гідрогеолого – меліоративного
стану сільськогосподарських угідь на
площі 25,3 тис. га.
Враховуючи дефіцит коштів зага
льного фонду державного бюджету на
експлуатацію державного водогоспо

дарського комплексу, утримання мелі
оративних фондів, особлива увага при
ділялась нарощуванню обсягів власних
надходжень бюджетних установ. Зокре
ма, наказом Держводгоспу України від
07.05.2010 № 79, з урахуванням доведе
них Урядом завдань,  вказівкою облвод
госпу  від 14.05.2010 р. № 01-5/863 було
визначено обсяги планових надходжень
водогосподарських організацій області
від надання платних послуг. Обсяг нара
хованих доходів спеціального фонду за
6 місяців в цілому по облводгоспу склав
656 938 грн., на рахунки спеціально
го фонду організацій надійшло коштів
в сумі 687 089 грн., що становить 16,5
% від бюджетного фінансування, 25%
яких (171 851 грн.) використано на фі
нансування витрат загального фонду
бюджету. В долі власних надходжень
організацій облводгоспу, нарахування  
від платних послуг склали 584555 грн.,
це 89 % всіх власних надходжень, в ми
нулому році за цей період - 52,6%. При
загалом позитивній тенденції отриман
ня доходів від надання платних послуг
кожним окремо взятим міжрайонним
управлінням водного господарства обл
водгоспу, в порівнянні з І півріччям 2009
року, завдання, доведене організаціям
на І півріччя, ні однією із організацій не
виконано.
Завдяки використанню залишків ма
теріалів минулих років, власних надхо
джень організацій виконано ремонтні
роботи на суму 38,4 тис. грн., з них за
рахунок коштів спеціального фонду 34,2
тис. грн. або 89%. Капітальний ремонт
основних фондів не проводився.
За звітний період середньооблікова
чисельність штатних працівників Пол
тавського облводгоспу – 418 чоловік, з

них 383 утримується за рахунок загаль
ного фонду і 35 за рахунок спеціального.
Питома вага працівників, зайнятих на
спеціальному фонді у загальній чисель
ності склала 8,4 %. Питома вага фонду
оплати праці за спеціальним фондом у
ФОП всього за 6 місяців 2010 року скла
дає 10,3 %.
Відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2010
рік», в організаціях Полтавського обл
водгоспу з 1 січня та 1 квітня 2010 року
забезпечено рівень мінімальної заробі
тної плати в розмірі прожиткового міні
муму – 869 грн. та 884 грн. відповідно.
Також підвищено посадовий оклад (та
рифну ставку) працівника першого ро
зряду з 545 грн. до з 1 січня – 555 грн.,
з 1 квітня – 567 грн. Нові розміри поса
дових окладів забезпечено обсягами
бюджетних призначень на оплату праці,
передбачених в установленому порядку
в кошторисі на 2010 рік. В червні місяці
в організаціях облводгоспу забезпече
но проведення перерахунку заробітної
плати працівників за січень-травень за
здійснено виплату донарахованих сум.
Обсяги асигнувань на оплату пра
ці загального та спеціального фондів
бюджету забезпечили у І півріччі 2010
року середньомісячну заробітну пла
ту працівників у розмірі 1287 гривень.
Спостерігається ріст заробітної плати, в
порівнянні з І півріччям 2009 року, 9,2%.
В структурі заробітної плати основна
заробітна плата (посадові оклади тари
фна ставка) складає 68,7%. За звітний
період зайнятість працівників облводго
спу становила 96,8 %, плинність кадрів
склала 6,5%.
Продовження на 3 сторінці.
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Обмін досвідом,

навчання в системі Держводгоспу України

Річка Тиса біля міста Тячів
Відповідно до плану заходів
Держводгоспу України
на 2010 рік, в кінці червня
відбулися виїзні
наради-семінари спеціалістів
водогосподарських організацій
всіх областей.
Для вирішення виробничих питань
та з метою науково-технічного забез
печення раціонального використання
водних ресурсів, експлуатаційної на
дійності водогосподарських об’єктів,
ефективного використання фінансових
і матеріально-технічних ресурсів, обмі
ну досвідом щодо енергозбереження та
визначення пріоритетних напрямків ро
боти 16 – 17 червня у с. Велика Скельова
Світловодського району Кіровоградсь
кої області було проведено нараду-се
мінар головних інженерів облводгоспів,
басейнових управлінь, управлінь каналів
та заступників керівників з питань екс
плуатації під головуванням начальника
Упрексплуатації Шеремети В.Р. Багато
цікавого учасники побачили у Кірово
градській області, зокрема, в управлін
ні каналу Дніпро-Інгулець та почули від
начальника облводгоспу Ю.Г. Топузова,
головного інженера Бойка О.Т., началь
ника управління каналу Бурлаки В.П. та
головного інженера Цюпящука М.Г.
Унікальний комплекс гідротехнічних
споруд каналу введено в дію у 1988 ро
ці із головною насосною станцією, ро
зташованою на березі Кременчуцького
водосховища. Висота підйому води –
45 м-  стальним напірним трубопрово
дом Д = 1600 мм в шість ниток до водо
випускної споруди. Далі – до р. Інгулець
в Миколаївській області 150 км каналу
трапецієвидним бетонованим перети
ном із шириною по дну 8,0 м, двома гі
дротехнічними тунелями (2,3 км), тран
зитним водосховищем площею 27,5 га,
другою насосною станцією, швидкоп
лином (5,0 км, V= 5 м/с) та 7 х 1,5 м пе
репадами. Весь комплекс споруд пра
цює і утримується в хорошому стані.
Головне в системі – люди, 155 чо
ловік інженерно-технічних працівників,
механізаторів, інших працівників-про
фесіоналів, що роботою електротехні
чної лабораторії, машино-тракторно
го парку, ремонтно-будівельного цеху,
експлуатаційної дільниці та ін. в минуло
му році надали платних послуг на суму
понад 9 млн. грн. На поточний рік, про
грама якого вже виконується, укладено

5 договорів на 60 млн.куб.м водоподачі.
Доглянуті споруди, охайні об’єкти,
механізми, чисті подвір’я та виробничі
приміщення, -  завдяки достатнім обся
гам спеціального фонду кошторису, над
постійним наповненням якого необхідно
працювати міжрайонним управлінням

господарського будівництва та проект
них робіт Держводгоспу Тертичного С.Г.
Про діяльність Львівського облводгос
пу щодо вирішення галузевих проблем
та основні принципи при проектуван
ні меліоративних та водогосподарсь
ких об’єктів в умовах західного регіону

Президія семінару на Черкащині
водного господарства в Полтавській об
ласті. Такий висновок зробили присутні
на нараді-семінарі члени Полтавської
делегації з Кременчука та Хоролу.
Підведення підсумків роботи про
ектних організацій водогосподарської
галузі, а також ознайомлення із сучас
ними новітніми технологіями, які за
раз застосовуються при проектуванні
об’єктів протипаводкового захисту на
гірських річках, було проведено 17 – 18
червня у м. Львові. Нарада пройшла під
головуванням начальника відділу водо

України доповіли начальник облвод
госпу В.С. Козак та директор інституту
«Львівдіпроводгосп» А.І. Якушев.
Керівники проектних організацій із
Одеси, Києва, Рівного, Тернополя, Уж
города, Дніпропетровська ділилися
досвідом і особливостями при проекту
ванні і будівництві об’єктів протипавод
кового захисту в своїх регіонах. Нажаль,
представника відділу комплексного
проектування Полтавського облводго
спу на цій нараді знову не було.
«Впровадження досвіду та удоско

Учасники наради біля каналу Дніпро-Інгулець

налення роботи з питань охорони праці»
-  під такою назвою відбулася семінарнарада 23 – 24 червня на базі Черкась
кого облводгоспу. В роботі семінару,
який очолював завідувач сектору охо
рони праці, пожежної і дорожньої без
пеки Держводгоспу В.О. Мельников,
взяли участь керівники служб охорони
праці водогосподарських організацій,
посадові особи управління Держгірп
ромнагляду по Черкаській області та
Черкаського управління виконавчої ди
рекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України.
Для покращення умов праці і по
передження випадків травматизму на
водних об’єктах Комітетом відпрацьо
вується Галузева програма поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробни
чого середовища в системі Держводго
спу на 2008 – 2012 роки.

Дякуючи організаційним заходам
Комітету, господарям в областях,
де проходили наради, всі семінари
було проведено на високому
професійному та організаційнокультурному рівн
 і.
Такий системний підхід,
відповідальне відношення
до впровадження передового
досвіду у проектування,
будівництво і ефективн
у
експлуатацію водогосподарських
об’єктів існує далеко не у всіх
галузях.
В. Кириленко,
головний інженер
облупраління «Полтававодгосп»
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Екскурсія в лабораторію

За ініціативи доцента кафедри хімії та методики
викладання хімії Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Джурки Григорія Федоровича в кінці травня
цього року студенти четвертого курсу
природничого факультету вкотре відвідали
лабораторію моніторингу вод та грунт ів
Полтавського регіонального управління
водних ресурс ів.
Мета – практичн
 е ознайомлення
з професією «хіміка».
Екскурсія для нас відк
рила нові грані практичного
хімічного експерименту та
значення його досліджень і
висновків для збереження
навколишнього природного
середовища, зокрема, во
дних ресурсів Полтавщини.
Співробітники лабораторії
займаються ретельним по
точним контролем за ста
ном та рівнем забруднення
поверхневих,
підземних,
зрошувальних та зворотних
вод.
Працівники лабораторії
Полтавського РУВР особ
ливо переймаються якістю
питної води, вмістом у ній
нітратів, тощо. Прилади для
вимірювань належним чи
ном сертифіковано, на всі
методики із переліку надан
ня послуг по проведенню
аналізів отримано відповідні
ліцензії.
Завідувачем лаборато
рії Підберезною О.М. була
проведена ґрунтовна та змі
стовна екскурсія по вироб
ничим приміщенням лабо
раторії. Продемонстровано,
як проводяться вимірюван
ня різними методами (тит
рування та фотоколоромет
рії). Об’єктами вимірювань,
що виконує лабораторія ві
дповідно до заявленої акре
дитації, є поверхневі, зро
шувальні, зворотні і підземні
води та грунти, в яких визна
чаються хімічні показники
якості води (35 показників)
та фізико-хімічні властиво

сті грунтів (30 показників).
Крім того, здійснюється пі
дготовка проб води для ви
значення стронцію-90 та це
зію-137, які відсилають далі
на дообстеження в лабора
торію Дніпровського басей
нового управління водних
ресурсів.
Результати для узагаль
нення та моніторинг даних
про стан поверхневих вод
них джерел області щоквар
тально передаються в Дер
жавне управління охорони
навколишнього природного
середовища. Розділ водого
сподарських проблем вхо
дить до щорічної регіональ
ної та національної доповіді
про стан довкілля у Полтав
ській області.
Щорічно
лабораторія
управління займається при
йомом статистичної звітнос
ті по формі №2 -ТП (водгосп)
з метою контролю обліку
обсягів зворотних вод, що
скидаються безпосередньо
в поверхневі водні об’єкти
(у 2009 році скиди здійсню
вали 45 підприємств, із них
18 підприємств-забрудню
вачів скидали недостатньо
очищені стічні води). Неза
довільний екологічний стан
водних об’єктів Полтавсь
кої області є наслідком ан
тропогенного забруднення
річок скидами стічних вод
промислових, комунальних
підприємств і сільськогос
подарських об’єктів.
Лабораторія управління

тісно співпрацює з іншими
організаціями міста щодо
проведення спільних пере
вірок підприємств – забру
днювачів. За результатами
проведених перевірок випи
сані приписи, складені про
токоли та застосовані штра
фні санкції до порушників
чинного законодавства.
Завідувач лабораторії ді
лилася із студентами цікави
ми прикладами та спостере
женнями із власного досвіду
щодо використання фільтрів
у побуті та рекомендаціями
щодо вживання газованої та
негазованої «законсервова
ної» питної води.
Особливу увагу слуха
чів було звернуто на те, що
радіологічний фон поверх
невих вод Полтавщини не
перевищує норми, а от біо
логічне споживання кисню
(БСК) та хімічне споживання
кисню (ХСК) -  уже рік пос
піль більше стандарту. Було
наголошено, що артезіансь
ка вода, яку споживають жи

телі м. Полтави має високу
якість, але на жаль викори
стовуючи застарілі системи
трубопроводів, вода вима
гає додаткових заходів за
стереження - хлорування.
Не зважаючи на не зовсім
сучасне обладнання лабора
торії, працівники вміло йо
го використовують та чітко
контролюють всі показники
води відповідно до норм.
Можемо зазначити, що
Олена Михайлівна профе
сійно скеровує роботу пра
цівників лабораторії моніто
рингу вод та грунтів, володіє
високими комунікативними
здібностями та глибокими і
ґрунтовними знаннями в да
ній галузі. Варто сказати, що
ми не вперше відвідуємо цю
лабораторію. Кожного разу
всі були задоволені глиби
ною інформації, яку тут оде
ржуємо. Знаємо, що в регіо
нальному управлінні водних
ресурсів та обласному виро
бничому управлінні водного
господарства «Полтававод

госп» за домовленістю кері
вників навчальних закладів
із водогосподарниками є
змога проходження вироб
ничої практики студентів на
шого ВУЗу та національного
технічного університету. Всі
співробітники Полтавсько
го РУВРу ведуть пропага
ндистську діяльність щодо
збереження водних ресур
сів Полтавщини, їх високої
якості і чистоти. Нам спо
добався практичний показ і
напрямки використання тієї
теорії, що ми отримуємо під
час навчання.
Студенти задоволені екс
курсією і вдячні працівникам
лабораторії за теплий при
йом та цікаву інформацію.
Ю. Дрозд,
студентка ІV курсу
природничого
факультету 
національного 
педагогічного
університету 
ім.В.Г.Короленка

Підсумки роботи Полтавського обласного виробничого
управління водного господарства у І півріччі 2010 року
Закінчення. Початок на 1 сторінці.
Не зважаючи на відсутність фінансу
вання з державного бюджету по бюдже
тній програмі КПКВ 5001060 «Ведення
державного моніторингу поверхневих
вод, водного кадастру, паспортизація,
управління водними ресурсами», за 6
місяців 2010 року спеціалістами облво
дгоспу та підвідомчих організацій було
проведено 30 перевірок, в т.ч. на пред
мет дотримання фізичними і юридични
ми особами вимог водного законодав
ства при веденні ними господарської
діяльності на землях водного фонду – 22
та з питань водо обліку та дотримання
лімітів водокористування - 8.
З метою підвищення ефективності
використання бюджетних коштів, почи
наючи з підсумків роботи за 2006 рік, в
Полтавському обласному виробничому
управлінні водного господарства щоква
рталу здійснюється комплексна рейтин
гова оцінка роботи підвідомчих міжрайон

них управлінь водного господарства на
основі певної системи показників. У ході
оцінки аналізується виконання основних
завдань водогосподарсько-меліоратив
ного комплексу, заходів з енергозбере
ження, механізації доглядових робіт, здій
снення інспекторської діяльності та інших
показників. За результатом проведеної
оцінки за перше півріччя 2010 року пер
ше місце посіло Хорольське МУВГ, друге
- Новосанжарське МУВГ, третє – Кремен
чуцьке МУВГ. Якщо розглядати динаміку
рейтингової оцінки протягом всього пері
оду її проведення, спостерігаємо таку ка
ртину: три роки та І півріччя, крім 2008 р.,
на першому місці Хорольське міжрайонне
управління водного господарства, відпо
відно Новосанжарське МУВГ в 2008 році
посіло перше місце, в 2006, 2007 та 2009
роках та за І півріччя 2010 – друге та ста
більно протягом всього періоду на 3 місці
- Кременчуцьке МУВГ.
6 серпня в актовій залі інформаційно
-  дорадчого центру відбулося засідан

ня колегії Полтавського облводгоспу
на якому було розглянуто підсумки дія
льності водогосподарсько-меліоратив
ного комплексу області у І півріччі 2010
року та визначені завдання для забез
печення сталої роботи у ІІІ кварталі 2010
року. Пріоритетами діяльності організа
цій Полтавського обласного виробничо
го управління водного господарства на
ІІІ квартал 2010 року визначено:
1.Виконання завдання 9 місяців що
до отримання надходжень від надання
платних послуг, доведеного наказом Де
ржводгоспу України від 07.05.2010 № 79
та вказівкою облводгоспу від 14.05.2010
р. № 01-5/863.
2. Економне та раціональне вико-ри
стання бюджетних коштів, дотримання
вимог протоколу №36 засідання Кабінету
Міністрів України від 21 липня 2010 року.
3. Забезпечення виконання результативних показників, передбачених паспортами бюджетних програм на 9 місяців.
4. Забезпечення безумовного вико-

нання завдань, затверджених наказом
облводгоспу від 04.02.2010 №10 «Про
основні напрямки роботи та завдання з
експлуатації водогосподарсько-меліо
ра-тивного комплексу Полтавської об
ласті у 2010 році».
5.Підготовка до роботи в осінньо-зи
мовий період.
6.Вирішення, спільно з депутатами
обласної ради та управлінням з питань
надзвичайних ситуацій та у справах за
хисту населення від наслідків Чорно
бильської катастрофи облдержадміні
страції, питання фінансування заходів
щодо пропуску повені у 2011 році.
7.Забезпечення своєчасної виплату
заробітної плати працівникам у терміни,
встановлені колективними договорами, у
тому числі працівникам, які утримуються
за рахунок коштів спеціального фонду.
Л. Василенко,
начальник відділу економіки
облводгоспу
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Річка Мерла

Шлюз-регулятор №1 біля с. Мала Рублівка
Кожн
 а велика річка набирає свою силу із мале
ньких джерел, струмочків, потічків, невеликих річе
чок та болітець, де меланхолічно і заспокійливо що
вечора звучать жаб’ячі симфонії.
…Наприкінці таємничого і маловивченого ХIVсто
ліття однією із найважливіших подій на Україні була
битв а литовсько-руського війська князя Вітовта із
татарами на р. Ворсклі в 1399 році. З обох боків в
ній брали участь не менш, ніж по 100 тисяч воїнів.
Тоді вперше в польових умовах запеклого бою вико
рист овувалась примітивна артилерія.
Кілометр
 ів за 60 від Полтави, де впадає в Ворс
клу річка Мерла, на широкій рівнині між сучасними
селами Лихачівка, Деревки та Дем’янівка Котелев
ського району зараз стоїть піщаний курган «Вітова
могила». Там гриміла колись люта січ і поховано прах
загибл
 их воїнів. Старі повір’я говорять, що мер-
тві тіла не встигали хоронить та кидали в річку, через
те її назвали Мерлою.
Існує також інший варіант походження цієї на
зви. Течія річки дуже повільна. Це типова невеличка
рівнинна річка, що тече лугами, тому предкам зда
валося, що річка «мертва». Мерла – «мертва» - від
древнє руського «мерети» - вмирати.
Один із найстаріших населених пунктів Слобід
ської України на території Харківської області Кра
сний Кут було засновано в середині ХVІІ століття, як
один із опорних пунктів захисту кордонів Російської
держави від нападів татар. В 1651 році після битви
під Берест ечком, група переселенців із Задніпрян
щини і козаки Корсунівського полку оселилися під
захист ом лісів на пагорбах вздовж річки Мерла.
В 1709 році річкою проходила лінія фронту між
російськими і шведськими військами. Недалеко від
Красн
 окутська (поряд із с.Городня) між цими армія
ми відбулася баталія.
Найстаріші міста та слободи, що засновувалися
на р.Мерлі – біля 36 населених пунктів, з них 10 - в
Красн
 окутському районі, 19 – в Богодухівському ра
йоні разом із райцентрами в Харківській області та

селами Мар’їно, Мала і Велика Рублівки, Дем’янів
ка, Лихачівка, Васьки, Шевченкове, 7 – в Котелевсь
кому районі Полтавської області.
Свій початок р.Мерла, ліва притока р.Ворскли
басейну Дніпра, бере на заході Харківської області
біля с.Рясне Золочівського району. Загальна дов
жина від витоку до гирла – 117 км (на Полтавщині
лише 28 км).
Площа водозбірного басейну річки – 2030 кв.км.
Середньорічний розподіл стоку залежить від кілько
сті опадів, випаровування, гідрографічних і гідроге
ологічних умов, характеру ґрунтів, розорюваності
прибережних смуг, рослинного покриву. Більша ча
стина басейну розорана, біля 11 % займають змі
шані ліси; болота, переважно заплавні, займають
біля 3 % площі басейну.
В центральній частині с. Велика Рублівка населе
ний пункт перетинає пересихаючий водотік – р. Тру
ханівка – ліва притока р. Мерла. Найбільше спосте
режень за гідрологічним станом річки зафіксовано в
створі с. Богодухова (309 кв.км водозбору). В цьому
районі до р. Мерли впадає декілька невеликих лівих
приток в Харківській області: річки Мерчик, Грузь
ка, Ковалівка, Крисинка. Розподіл стоку в середній
по водності рік коливається від 0,3 – 0,9 % в серп
ні-вересні до 54,2 % в березні. Найменший модуль
стоку 0,000 був зафіксований в 1956, 1963 та 1964
роках. В ці ж періоди зафіксовано 79 календарних
днів пересихання річки (1954 р.) та 77 днів перемер-
зання (1964 р). Найбільші середньодобові витрати
досягали 29 куб.м/с. Сумарний водозабір на різні
народногосподарські потреби 0,14 куб.м/с , зворот-
ні скиди – 0,18 куб.м/с від десятка невеликих під-
приємств.
У відповідності до Порядку визначення роз
мірів і меж водоохоронних зон та режиму веден
ня господарської діяльності в них, затвердже
ному Постановою Кабінету Міністрів України від
08.05.1996 р.№ 486, до ст.87 Водного кодексу Укра
їни вздовж обох берегів річки Мерла у 2010 році ви

Колективи водогосподарських організацій області
та редакція газети «Водогосподарник Полтавщини»
щиро вітають наших колег-ювілярів!

з 50-річчям
Демченка Володимира Івановича

начальника Опішнянської експлуатаційної
дільниці Новосанжарського МУВГ

з 60-річчям
Чемериса Валерія Михайловича
начальника відділу водних ресурсів
Хорольського МУВГ

Глушка Юрія Іванокича

В.о. начальника Кременчуцького МУВГ

несено в натуру та закріплено межовими знаками
прибережну захисну смугу від гирла протяжністю
25 км. Територіально до неї увійшли землі водного
фонду п’яти сільських рад Котелевського району –
Ковалевської, Великорублівської, Малорублівської,
Микільської та Милорадівської. В 2002 році цю ро
боту вперше в області було проведено за рахунок
державного фінансування. Для збереження водно
сті, створення сприятливого режиму водних об’єк
тів, попередження їх забруднення законодавством
на органи місцевого самоврядування і державні
органи охорони навколишнього природного сере
довища покладено контроль за створенням водоо
хоронних зон і прибережних захисних смуг, де об
межується активна господарська діяльність.
В 1976 – 1977 роках на перезволожених запла
вних сільськогосподарських угіддях біля р. Мер
ла проведено меліоративні роботи. Тоді на землях
колгоспів «Більшовик», «Ленінським шляхом», «За
повіт Ілліча», ім. Ілліча та «Радянська Україна» було
побудовано осушувально-зволожувальну систему
на площі 1035 га. Три шлюзи-регулятори на річці,
трубчаті переїзди та регулятори на відкритій мережі
бокових каналів довжиною 32 км, гончарний дренаж
на площі 613 га із колекторами протяжністю 26 км і
спорудами на закритій мережі дозволяють підтри
мувати на цих землях сприятливий водно-повітря
ний баланс. Постійне спостереження за рівнем ґру
нтових вод на осушених землях, аналізи хімічного
складу ґрунтів, вмісту гумусу узагальнюються гідро
геолого-меліоративною партією «Полтававодгос
пу». Тож колись колгоспи, а зараз – СТОВ «Україна»,
СТО «Правда», ФГ «Бурковська», СГО «Рублівка» та
інші бажаючі на землях запасу сільських рад можуть
гарантовано отримувати на цих сільгоспугіддях по
декілька укосів однорічних та багаторічних трав, кор-
мових культур для громадського тваринництва.
За технічний стан гідроспоруд, експлуатацію
шлюзів-регуляторів з переїздами, злагоджену дію
всіх елементів осушно-зволожувальної системи в
заплаві р. Мерла для вчасного водовідведення із
перезволожених площ відповідає В. Рублівська екс
плуатаційна дільниця Новосанжарського міжрайон
ного управління водного господарства. Невеликий
колектив із чотирьох працівників - оглядачів, меха
нізаторів, що очолює Олександр Гринь підтримує в
охайному стані елементи гідроспоруд на міжгоспо
дарській частині системи, вчасно виконує обкошу
вання територій, інші необхідні доглядові роботи.
Для СВК «Батьківщина» та ФГ «Бурковська» ко
лективом дільниці вже в цьому році надано послуг
із водорегулювання на осушених землях на суму
1,2 тис. грн.
За наслідками пропуску весняної повені в районі
своєї діяльності, механізатори оперативно впора
лися із розбиранням затору на р. Ворскла неподалік
від гирла р. Мерла біля с. Лихачівки та с. Карабазі
вки, що утворився від скупчення коріння і стовбурів
великих затоплених дерев та міг спричинити місце
ве підтоплення територій. Вартість проведених ро
біт склала 2.4 тис грн.
Таким невеликим річкам, що своїм стоком жив
лять більші життєдайні водні артерії, необхідна по
стійна увага і турбота, адже вони – основні чинни
ки екологічної рівноваги нашого довкілля, і повинні
мати при сучасному антропогенному навантаженні
можливості та умови для самовідтворення, для уча
сті в замкнутому циклі кругообігу води в природі на
користь наступних поколінь.
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