
Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, 
номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників. 

Назва 
структурного 

підрозділу 

Прізвища, 
імена, по-
батькові 

керівників 

Номери 
телефонів, 

електронної 
пошти 

Основні функції структурних підрозділів 

Відділ 

водокористування 

Шишман 

Вікторія 

Миколаївна 

тел.диспетчер. 
служби 

0674891821 
0504958914 

ovp.iuvh    
@gmail.com 

1.Здійснює облік забраної, поданої та перекачаної води
насосними станціями на державній меліоративній мережі, 
проводить гідрометричні роботи. 
2.Розробляє плани подачі води на зрошення, а також 
допомагає в організації роботи дощувальної техніки. 
3.Бере участь у здійснені контролю за дотриманням режимів 
роботи каналів. 

Відділ з управління 

інфраструктурою 

Онищенко 

Тамара 

Олексіївна 

тел. приймальні 
0503912039 

Забезпечує в межах своєї діяльності здійснення комплексу 
робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту 
зрошувальних меліоративних систем, систем захисту від 
шкідливої дії вод, водосховищ та інших об'єктів 
міжгосподарських систем та вживає, відповідно до 
нормативно-правових актів, заходи щодо збереження 
меліоративних фондів, які перебувають у державній 
власності, а також здійснює контроль за ремонтом 
внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її 
гідротехнічних споруд. 

Відділ техногенно-

екологічної безпеки 

Соколова 

Тетяна 

В'ячеславівна 

тел. приймальні 
0503912039 
vvrdbuvr       
@gmail.com 

Розробляє заходи з протипаводкового захисту на об’єктах 
інженерної інфраструктури водогоспродарсько-
меліоративного комплексу. 



 

Відділ економіки 

   

 

Некрилова 

Галина Іванівна 

 
тел. приймальні 
0503912039 
 
economiuvg 
@ukr.net 

 
Вносить пропозиції  щодо розробки державних, цільових і 
регіональних програм з питань гідротехнічної меліорації 
земель та експлуатації державних водогосподарських 
об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських 
меліоративних систем. 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Черкес 

 Калина 

Василіївна 

тел. приймальні 
0503912039 
 
buxiuvhh 
@gmail.com 

Раціональне використання бюджетних коштів на 
експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на 
меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення 
діючих систем, розвиток виробничих баз та інші 
водогосподарські об’єкти. 

Служба 
енергоефективно-

сті 

Корженко 

Дмитро 

Сергійович 

тел. приймальні 
0503912039 
 
energy.iuvh                
@gmail.com 

Визначає існуючий та перспективний потенціал                       
енерговикористання і енергозбереження, впроваджує 
енергозберігаючі заходи. 

Служба 

 механізації 

Карапетров 

Іван 

Павлович 

тел. приймальні 
0503912039 

 

1.Реалізує науково-технічну політику у сфері гідротехнічної 
меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та 
застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації 
водогосподарських  об’єктів.  
2.Здійснює впровадження у виробництво винаходів, 
раціоналізаторських  пропозицій,  досвіду  з  питань експлуатації   
меліоративних систем. 

Провідний інженер 

з охорони праці 

Криштофор 

Наталія 

Миколаївна 

тел. приймальні 
0503912039 

 
iuvh.trud 

@gmail.com 

1.Забезпечує виконання  обов'язків щодо створення 
безпечних умов праці персоналу, планування заходів, 
спрямованих на попередження    травматизму і зменшення 
захворюваності, здійснює контроль за станом                 охорони 
праці та безпеки дорожнього руху. 
2.Організовує проведення атестації робочих місць за 
умовами праці та контролює правильність  обґрунтування 
пільг і компенсації за роботу в шкідливих  і важких умовах 
праці. 



 

Провідний інженер 

з підготовки кадрів 

 
Галушка 

 
Любов 

 
Федорівна 

 
тел. приймальні 

0503912039 
 

 
1.Сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими    
працівниками, для чого взаємодіє із закладами освіти з 
питань підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації  спеціалістів і робітничих кадрів. 
2.Здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує 
кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
управління, а також осіб, зарахованих до  кадрового    
резерву. 

 
Дільниця №1 

 
Переверза 

Іван Іванович 

тел. 
0504920452 

 
тел. 

0949564165 

1.Забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню 
та аваріям на гідротехнічних спорудах міжгосподарських 
меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій. 
2.Здійснює  експлуатацію державних меліоративних систем. 

 
 

Дільниця №2 
 

 
Гончар 

Станіслав 

Сергійович 

 
тел.(04841) 

64-6-17 

1.Забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню 
та аваріям на гідротехнічних спорудах між господарських 
меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій. 
2.Здійснює  експлуатацію державних меліоративних систем. 

 
 

Дільниця №3 
 

 

Паскалов Віктор 

Іванович 

 
тел.(04841)            

61-0-93 

1.Забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню 
та аваріям на гідротехнічних спорудах між господарських 
меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій. 
2.Здійснює  експлуатацію державних меліоративних систем. 

 
 

Дільниця №5 

 

Бурлаченко 

Михайло 

Миколайович 

 
тел. приймальні 

0503912039 
тел.диспетчера 

0674891821 
0504958914 

 
Забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та 
аваріям на гідротехнічних спорудах. 
 



 
 

Дільниця №6 

 

Дімов                   

Сергій Іванович 

 
тел. приймальні 

0503912039 
тел. диспетчера 

0674891821 
0504958914 

 
Забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів 
меліоративної системи та гідроспоруд. 
 

 
Цех з ремонту 

електроустатку-
вання 

 
Іванов 

Володимир 

Миколайович 

тел. приймальні 
0503912039 

тел. диспетчера 
0674891821 
0504958914 

Виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, гідроме-
ханічного та електротехнічного устаткування 
водогосподарських об’єктів в межах своїх повноважень. 

 
Цех з ремонту 

гідротехнічного 
обладнання 

 

Астапенко 

Олексій 

Ігоревич 

тел. приймальні 
0503912039 

тел. диспетчера 
0674891821 
0504958914 

Виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, гідроме-
ханічного та електротехнічного устаткування 
водогосподарських об’єктів в межах своїх повноважень. 
 

 
Гараж 

Піманов 

Віктор  

Несторович 

 

тел. приймальні 
0503912039 

тел. диспетчера 
0674891821 
0504958914 

Забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів 
транспортної техніки. 

 

 

 


