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Нач. Кiлiйськоi експлуатацiйноi
дiльницi Кiлiйського МУВГ

Присутнi:

.Щиректор Науково-дослiдного iнституту

;#ТJil^е 
КОЛ О ГiЯ ), Д О КТОР Т еХНiЧНУry:,_._ 

-, { о .u. с идор е нк о

Президент Iнтелекту€tльного центру з
питань рацiонального використання
водних pecypciB УкраiЪи,
голова Федерацii роботодавцiв та пiдприемцiв
рибогосподарськоi галузi УкраiЪи (

,Щиректор ТОВ ( ДУНАI;|АГРОСВРВIС >),

Ф".о.Алмурзiн
замовник IIРоГРАМИ

Порядок денний:

Затвердження Програми (( Створення lrрирOлно-ш1,у чно1,0

бiомелiоративного комплексу для забезпечення ефективноi експлуатацii
Мiжколгоспного-,Щунайського кан€Lлу Кiлiйського мiжраitо.нного управлiння водного
господарства ))

Слухали:

Начальник Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного господарства
Просяника С.А. проiнформував, що ТОВ ( ДУНАИАГРОСЕРВIС ) представило на

розгляд Програму
для забезпечення

< Створення природно-штучного бiоьлелiоративного комплексу
ефективноi експлуатацii Мiжколгоспного-,Щунайського кан€Lлу

Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного господарства>, створену на пiдставi
технiчного завдання , яке розроблене НДI ДЕРЖВОДЕКОЛОГШ на замовлення

В.М. llаляничко

,(, /.
' Йl! Ё.П. Коротецький

Управлiння. Програма затверджена на засiданнi НауковоТ Ради ТОВ < Науково-

дослiдний iнститут !ЕРЖВОДЕКОЛОГIЬ ( протокол N2/12 вiд 05.|2.2020 року) та

й-



на Hei Iнститутом водних проблем i мелiорацii (IBПiM) Нацiональноi академii
аграрних наук Украiни пiдготовлена позитивна рецензiя з оIФемими пропозицiями.

.Щана Програма передбачФе мiнiмiзацiю формування цiлоi низки бiологiчних
загроз ефективноi експлуатацii каналу, а саме: заростання русла каналу ВВР,
масового розвитку фiтопланктону, що формуеться з обростань водоростями Bcix
елементiв кан€шу та ГТС, внаслiдок чого супроводжуеться в поливний перiод
критичним piBHeM води в aBaнK€ll\4epax насосних станцii та потрапляння водоростей та
очерету в насосно-силове обладнання.

Вирiшили:

1. Затвердити науково-технiчну роботу - Програма ( Створення природно-
шт)пIного бiомелiоративного комплексу для забезпечення ефективноi експлуатацii
Мiжколгоспного-,.Щунайського канапу Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного
господарства>, розроблену НДI ДЕРЖВОДЕКОЛОГШ на замовлення
ТОВ ( ДУНАИАГРОСЕРВIС > без зауважень.

2. Що 20.02.2020 року вiддiлу водних об'ектiв та техногенно-екологiчноi безпеки
( Павлiченко С.Ф.) пiдготувати проект ДОГОВОРУ ШДРЯДУ по бiологiчному
очищенню (бiомелiорачii) русла кан€rлу Мiжколгоспний-.Щунайський вiд водноi
рослинностi та бiоперешкод TepMiHoM на 20 poKiB з 1'Оts (ДУНАЙАI'РОСЕРВlС),
яке мае досвiд роботи з риборозведення.

3. Запропонувати виконавцю Програми ТОВ к ЩУНАЙДГРОСЕРВIС ) р€lзом з
НДI ШРЖВОДЕКОЛОГUI до 01.03.2020 року розробити Календарний графiк

робiт.

4. З 01.03.2020 року розпочати роботу по розробцi единоi Програми (
Створення природно-штучного бiомелiоративного комплексу ) для забезпеченнrI
ефективноi експлуатацiI iнших водних об'сктiв Кiлiйського мiжрайонного

управлiння водного господарства, на якi розробленi технiчнi завдання.

Протокол BiB С.Ф. Павлiченко

начальник Кiлiйського Мувг С.А. Просяник

Секретар
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