
Підсумок 

 поливного сезону   2020 по Кілійському  МУВГ        
 

         В  зоні  обслуговування Кілійського МУВГ  93439 га земель 

на 19 зрошувальних системах  на територіях Кілійського, 

Татарбунарського, Арцизького   районів . 

        В наявності в управлінні 98 насосних  станцій: 81 

зрошувальних,  7 насосних станцій подвійної дії , 2 дренажних, 8 

водопостачальних. 
Поливний  сезон у Кілійському МУВГ  було  розпочато 11 березня    

2020 року .  

         До поливу  було  підготовлено 38,466 тис.га зрошувальних земель.  

укладено 105 Договорів з водокористувачами  про  надання   послуг 

пов’язаних із забором води із використанням водозабірних  споруд  

Кілійського МУВГ  на полив  зрошуваних земель на площу 13827,0 га. 

 

          Полито фізичної  площі  16,217 тис. га, в т. ч рис – 4,805 тис.га, 

виконано гектарополивів  -   51,327 тис. га. 

         Здійснювалися поливи  сільськогосподарських культур:   зернові - 8,490 

тис. га,  в т. ч   рис -4,805 тис. га , озимі культури -1,725 тис. га, кукурудза на 

зерно  -1,530  тис. га, технічні  - 1,219  тис. га, овочеві  – 0,512  тис. га та 

багаторічні насадження -0,855 тис. га 

 

Переміщено води насосними станціями  на зрошення, всього 169270,94 

тис. м
3
,забрано води  споживачами  133779,46 тис. м

3
,затрачено   

19 968,29тис. грн 
 

 ВОДООБМІН  -   затрачено   бюджетних  коштів 6 323,84  

тис . грн,в.  т. ч.  :   
         - проведено опріснення підвідних  каналів до ЗНС-1, ЗНС-11,  Дружба 

-1, каналу Дунайський  та  водосховищ  Козійського, Нерушайського, 

Дмитрівського, Кагачського ; 

          - перекачено 1 311,16 тис. м3 води,затрачено 281,12 тис. грн. 

бюджетних коштів; 

          - проведено поповнення водосховищ з втратами Козійського, 

Нерушайського, Дмитрівського, Кагачського  та о. Китай : 

         перекачено 23 359,4 тис. м3 води, затрачено 5 609,156 тис. грн. 

бюджетних коштів. 

          - проведена     перекачка  насосними  станціями  2-5 підйомів  для 

поповнення водосховищ: 

    перекачено 2 841,72 тис. м3 води, затрачено 433,56 тис. грн. 

бюджетних коштів. 

 

      технологічні операції на м/г трактах (заповнення трактів)    ВСЬОГО  

перекачено 53 648,9 тис .м
3
,
 
затрачено  10 199,783 тис. грн  

 в т. ч.  бюджет:  



                      перекачено 32976,731 тис. м3 води, затрачено 6 276,613  тис. 

грн.  

        

    водовідведення    

             відведено зворотних вод  насосними станціями 63076,87 тис. м3, 

затрачено 6 683,77 тис. грн.,в т. ч бюджет  -2 754,29 тис. грн 

 


