
ПРО  

 хід поливного сезону   
 станом  на 22.06. 2020року   

 
          В зоні обслуговування Кілійського МУВГ  93439 га земель на 19 

зрошувальних системах  на територіях Кілійського, Татарбунарського, Арцизького  

районів, 98 насосних  станцій: 81 зрошувальних,  7 насосних станцій подвійної дії , 

2 дренажних, 8 водопостачальних. 

          Продовжується  поливний  сезон  в Кілійському,Татарбунарському, 

Арцизькому районах    при  низьких рівнях води в джерелах зрошення, незначних  

опадах.   На протязі  червня   рівень води спостерігається підняття  рівня води   в р. 

Дунай – від  52 до 90 см.  Однак   проблеми  при наданні водокористувачам послуг 

пов’язаних із забором води  насосними станціями Управління  не зникли.     

продовжуються роботи  по розчистці від намулу підвідних каналів до насосних 

станцій ЗНС-1, ЗНС-11 та каналу «Міжколгоспний». По всій    протяжності каналу 

Міжколгоспний,Дунайський  проведено обстеження  з визначенням проблемних 

ділянок та  розроблені заходи  по їх  ліквідації. 

          Продовжується поповнення каскаду водосховищ:Козійського, 

Нерушайського, Дмитрівського, Кагачського для забезпечення  водокористувачів  

Татарбунарського, Арцизького районів  водою згідно договірних умов.  

            Для стабілізації водогосподарської ситуації на   водосховищі Китай, що 

склалася   через засуху, відсутність опадів, водообміну, з метою запобігти  

екологічній катастрофі, за програмою 2407050 «Експлуатація  державного  

водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» по КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» Управлінню виділені кошти   для поповнення 

водосховища. З  19 червня  задіяний  один агрегат  по насосній станції НС-3 для 

поповнення, який працює цілодобово.    

         Укладено  з водокористувачами  95 Договорів про надання послуг пов’язаних  

із забором води за допомогою споруд Кілійського МУВГ.  В порівнянні з минулим 

роком  (61 користувач) кількість користувачів значно збільшилась  в зв’язку з 

засухою.   

  полито  фізичної  площі  10950,0 га, в т. ч. рис – 4798 га; 

  полито  гектарополивів  - 23902 га; 

 полив  здійснюється  затопленням, дощувальними машинами  Valley, Кубань,    

Фрегат, ДДА- 100 МА,  ДДН-70 та  крапельним   зрошенням.  

          Господарствами  районів придбані нові сучасні, ефективні    дощувальні  

машини з метою раціонального використання водних ресурсів:  

- СФГ «Вікторія» - 4  дощувальні машини  барабанного типу 

 SUPER RAIN 135. ;   

-  ФГ  «Агрофірма  Бургуджі» - одну дощувальну машину  ДДА-100;  

-   ТОВ «Шампань України  - 2 машини «Фрегат» , 1 машина «Дніпро»;   

 задіяні  на забір води    28 насосних станцій,з них  дві насосні  які не були 

задіяні  декілька років – Василівська ЗС, ЗНС-11. 

 забрано води споживачами  на полив  54348,67 тис м
3
; 



  водооблік здійснюється  за допомогою витратомірних комплексів 

ІРКА,УЗРВ, «Еталон – РМ»,  механічними приладами обліку, методики  

МВУ 03-012-04 ( фіксоване русло),встановлено водо обліковий  прилад ІРКА  

на насосній станції ЗНС-11,яка не була задіяна з 2012 року;  

 впроваджується електронна диспетчеризація Управління (програмний 

продукт); 

   ведеться контроль за раціональним використанням  водних ресурсів- 

виконується план гідрометричних робіт : виміри ККД каналів,  

продуктивності агрегатів, витрат  води;    

 

 на водовідведення зворотних   вод задіяні   6 насосних станцій ; 

 всього перекачено води  насосними  станціями  з початку року 99209,39 тис. 

м
3
. 

  вартість 1 м
3
 води  на рисових системах -  11,2 коп.  

                                           на системах без рису: 

                                           Кілійський район - 51,8  коп. 

                                           Татарбунарський, Арцизький райони -  68 коп.   

  Заплановано до кінця поливного сезону  надати  водокористувачам  послуг 

пов’язаних  із забором води із за допомогою споруд Кілійського МУВГ   на 

площу 15520 га ,в тому числі на вирощування рису на площу  5053 га . 


