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[1орядок денний:

Затвердження Програми <Створення природно - штучного бiомелiоративного
комплексу для забезпечення ефективноТ експлуатацii водних об'ектiв
Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного господарства)

Слухали:

начальник кiлiйського мiжрайонногоНачальник Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного господарства
Просяник С. А. проiнформував, що на пiдставi технiчних завдань, якi розробленi НЩI
ДЕРЖВОДЕКОЛОГIЯ на замовлення Управлiння, розроблена та представлена на
розгляд. lана Програма затверджена на засiданнi Науковоi Ради
ТОВ <I{ayKoBo - дослiдний iнститут ДЕРЖВОДЕКОЛОГIЯ) (протокол Ns З вiд
10.03 .2020 року).

lана Програма передбачас мiнiмiзацiю формування цiлоi низки бiологiчних
загроз ефективноТ експлуатацiТ водних об'ектiв Управлiння, а саме: заростання,
масового розвитку фiтопланктону, що формусться з обростань водоростями Bcix
елемент,iв водойм та ГТС, внаслiдок чого супроводжусться в поливний перiод
критичFIими рiвнями води в аванкамерах насосних станцiТ та потрапляння водоростей
та очерету в насосно-силове обладнання. I-{вiтiння води погiршус гiдробiологiчний
стан водойм та викликас cTpyкTypHi змiни в Тх екосистемi. Одним iз ефективних



методiв боротьби з водоростями е ДУже дiсвий спосiб - зариблення водойм

рослиноiдними Ъ"очr". TaKi види рrб,- як: товстолоб, i:*I, бiЛИЙ. aMYPl :

бiологiчними меЛiораторам, "одоИr. 
Щi риби у процесi cBoci життсдlяльност1

aKT}IBHo споживаютъ водну ро,лин"i", i водоростi В ryI:::*i 
чого суттсво

зменшусться чисельнiсть зелених та синъо-зелених водоростей i покращусться

якiсть води.

Вирiшили:

1. Затвердити науково-технiчну роботу - Програма <створення природно-

штYчного бiомелiоративного __.n:y,n,Kcy _ забезпечення ефективноi

експлуатачiт водних' об'ектiв Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного

господарства )), розроблену ндI дЕржводЕколопЯ на замовлення

кiлiйського мiжрайонного управлiння водного господарства >> без зауважень,

2. Що 09.05.2020 рокУ вiддiлУ водних об'сктiв та техногенно-екологiчноi

безпеки ( Павлiч."*о с.Ф.) розмiстити Програму _<Створення 
природно_

штучного бiомелiоративноI"о комплексу on"' , забезпечення ефективноТ

експлуатацii водних^ об'сктiв Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного

господарства )) на сайтi Управлiння Для ознайомлення,

з. питання заходiв бiомелiорачiI по об,ектах якi на час затвердження

Програм" n. й.Бувають на бЬансi Кiлiйського мувГ булуть вирiшуватись

onp.ro пiсля iх прийняття на баланс Управлiння,

Протокол BiB С.Ф. Павлiченко

начальник Кiпiйського Мувг

Секретар

З аступник начаJIьника Кiлiйського

Нач. вiддiлу водних об'ектiв та ТЕБ

кiлiйського Мувг

I{ач. вiддiлу водокористування
кiлiйського Мувг
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Перелiк
водних об'ектiв, якi ввiйшли в Програму <створення природно _ штучного

бiомелiоративного комплексу Для забезпечення ефективноi експлуатацiт водних

об' eKTiB Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного господарства>

l. Казiйське водосховище;
2. Нерушайське водосховище;
3. Щмитрiвське водосховище;
4. Кагачське водосховище;
5. Пiдвiдний кан€ш до н/ст знс_1 Кiлiйськоi рисовоi зрошувальноi

системи;
6. Пiдвiдний канал до н/ст Щружба-1;
7 . Пiдвiдний канал до н/ст ЗНС- 1 ,ЗНС- 1а;

8. Пiдвiдний канал до н/ст ЗНС-11;
9. Пiдвiдний канал ч/з о. Степовий;
10. Канал < Кофы;
1 1. Транспортуючий канал <rЩунай-Сасик)>

12. Водосховище Сасик


