Історічна довідка
Створення облводгоспу:
24
серпня
1954р.

Чернігівське обласне управління водного господарства створене на виконання
Постанови Ради Міністрів Української РСР від 08.05.1954р № 605, рішення
виконкому Чернігівської обласної ради депутатів трудящих від 24.08.1954 № 926

Ввійшли до складу:
Борзнянське міжрайонне управління по експлуатації меліоративно-осушних
01 серпня
систем, створене згідно наказу Чернігівського обласного земельного відділу від
1945р.
31.07.1945р. № 169.
Ніжинське міжрайонне управління по експлуатації осушувальних систем,
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створене згідно наказу Міністерства сільського господарства від 06.03.1948 № 183
березня
шляхом переведення з смт. Козельця в м.Ніжин Остерського міжрайонного
1948р.
управління по експлуатації осушувальних систем.
Чернігівське управління експлуатації осушувальних систем, створене згідно
22 липня
наказу по Державному Комітету Ради Міністрів УРСР по водному господарству
1961р.
від 05.07.1961р. № 158 і наказу облводгоспу від 22.07.1961р. № 106.
Чернігівська гідрогеолого–меліоративна експедиція створена наказом
1 липня
Мінводгоспу УРСР від 24.06.1968р. № 326 згідно Постанови ЦК КПУ і Ради
1968 р.
Міністрів УРСР від 30.06.1966р. № 520
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Козелецьке управління експлуатації осушувально – зволожувальних систем,
березня створене згідно наказу Мінводгоспу УРСР від 08.12.1974р. № 624 і наказу
1975р.
облводгоспу від 14.03.1975р. № 21.
Сосницьке управління осушувальних систем, створене згідно наказу
25 січня
Мінводгоспу УРСР від 19.12.1978р. № 629, розпорядження облвиконкому від
1979р.
24.01.1979р. № 21 та наказу облводгоспу від 25.01.1979р. № 7.
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Ічнянське управління осушувальних систем створене згідно наказу
вересня Мінводгоспу УРСР від 29.08.1986р. № 292 і наказу облводгоспу від 10.09.1986р.
1986р.
№ 72?а.
Корюківське управління осушувальних систем створене згідно наказу
1 червня
Мінводгоспу УРСР від 17.01.1991р. № 13 і наказу облводгоспу від 24.05.1991р. №
1991р.
68.
Історія облводгоспу – це в першу чергу його кадри. Тут працювали в різні часи
Суворов О.В.; Максименко М.А. – нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора та
“Знак Пошани”, медаллю “За доблестный труд”; Якушев І.П. та Ярошенко Т.К. – “Заслужені
меліоратори України”; Кеня М.Ф. – “Заслужений працівник сільського господарства”;
Шевель В.І. – кандидат технічних наук, “Заслужений працівник сільського господарства”;
Кашпур М.Д. та Янко В.В. – нагороджені орденом “Знак Пошани”, Кураш М.І.та Онищенко
М.М. – нагороджені медаллю “За трудовую доблесть”, Чирка М.О. – “Заслужений працівник
сільського господарства”, Ричок А.С. – нагороджений орденом “Знак Пошани”, Фурса А.А. –
нагороджений медаллю “За працю і звитягу”, Дробот В.М. – “Заслужений працівник
сільського господарства” та інші, які вписали славні сторінки в літопис облводгоспу .
Великий вклад в розвиток меліорації внесли начальники облводгоспу О.Суворов,
М.Максименко, В.Шевель.
За заслуги в розбудові економіки держави облводгосп за рішенням Міністерства
меліорації і водного господарства СРСР і ЦК профспілки працівників АПК був
нагороджений прапором “Переможець у всесоюзному соціалістичному змаганні”.

З 2001 по 2006 р. облводгосп очолював Нагалюк Сергій Іванович, нагороджений
грамотою Верховної Ради України, Відзнакою ДВГУ „Почесний працівник Держводгоспу”.
Створення Деснянського басейнового управління водних ресурсів:
Державна водна інспекція р. Десна створена на виконання постанови ЦК КПУ і
Ради Міністрів УРСР № 073 від 21 червня 1960 р та № 731 бюро Чернігівського
9 вересня
обкому КПУ і виконкому обласної ради депутатів трудящих від 9 вересня 1960 р.
1960 р.
„Про заходи по впорядкуванню використання і посиленню охорони водних
ресурсів області”
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Наказом Міністерства меліорації і водного господарства Української РСР № 452
серпня Державну водну інспекцію р. Десна перейменовано в Басейнове управління по
1979 р. регулюванню використання і охорони вод р.Десна
Наказом Мінводгоспу УРСР № 164 від 15 грудня 1988 р. „ Про ліквідацію
15
басейнових управлінь по регулюванню використання і охорони вод”
грудня
створено Чернігівський регіональний відділ комплексного використання
1988 р. водних ресурсів на правах структурного підрозділу Дніпровського басейнового
водогосподарського об’єднання
Наказом Держводгоспу України № 4 від 11 січня 1993р. створено на базі
Лебедівської експлуатаційної дільниці (м. Вишгород Київської області) та
11 січня
Чернігівського регіонального відділу комплексного використання водних ресурсів
1993 р.
без права юридичної особи створено Деснянське басейнове управління водних
ресурсів.
Згідно з наказом Держводгоспу України від 2 жовтня 2000 р. № 144 Деснянське
2 жовтня
басейнове управління водних ресурсів перейменовано у Деснянське регіональне
2000 р.
управління водних ресурсів з наданням права юридичної особи
Керівниками управління в різні часи були: Тернопільський В.В. – учасник ВВВ,
нагороджений бойовими та трудовими орденами та медалями СРСР і УРСР, Михалко О.С –
нагороджений орденом Жовтневої революції, трьома орденами Трудового Червоного
Прапора, багатьма медалями, Федоренко М.О – відзначений Почесними грамотами
Міністерства меліорації України, Чернігівського облвиконкому, медаллю „Ветеран праці”.
Вагомий вклад в формування і розвиток басейнового управління (1993-2006 рр.)
внесли: Кизима П.І – нагороджений медалями „За доблесний труд”, ”За трудовое отличие”,
„Ветеран праці” та Кобижча М.М – відзначений Почесними грамотами та подяками
Держводгоспу України, Чернігівської облдержадміністрації, Чернігівського облводгоспу.
Згідно із Законом України № 2988 – ІІІ від 17.01.2002 р. „Про загальнодержавну
програму розвитку водного господарства” та з метою створення на Україні органів
управління водозбірними басейнами з урахуванням географічних особливостей їх
розміщення, Декретом Кабінету Міністрів від 15 грудня 1992 р. № 8 „Про управління
майном, що є у загальнодержавній власності” та наказом Держводгоспу України від 17
жовтня 2006 р. № 202 Деснянське регіональне управління водних ресурсів і Чернігівський
облводгосп було ліквідовано.
З 1 січня 2007 року створено Деснянське басейнове управління водних ресурсів, яке
очолював Нагалюк С.І. – ”Заслужений будівельник України”, нагороджений орденом ”За
заслуги” ІІІ ступеня.
За наказом Держводагентства України від 20.11.2017 №273ос на посаду начальника
управління призначена Грудницька Наталія Миколаївна.

