Підсумки діяльності Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось
за І квартал 2021 року
Робота РОВР річки Рось за І квартал 2021 року здійснювалась по таких напрямках:
управління
водними
ресурсами,
експлуатація
водогосподарських
об’єктів,
природоохоронна та просвітницька діяльність.
УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
Водозабезпечення
За оперативними даними 2 ТП-водгосп (річна) в басейні річки Рось для потреб
водопостачання населення і галузей економіки було забрано 22,742 млн.м3 води (20,791 млн.м3
води - з поверхневих водних джерел, 1,951 млн.м3 - з підземних джерел). З них по областях:
Вінницька – 0,345 млн.м3 , Житомирська – 3,415 млн.м3 , Київська – 17,732 млн.м3 , Черкаська –
1,249 млн.м3 води.

Використання води
Використано 19,111 млн.м3 води, в тому числі підприємствами комунального
господарства – 2,164 млн.м3 (11%), галузями промисловості – 11,686 млн.м3 (61%), сільським
господарством – 0,186 млн.м3 (0,97%), інші – 4,943 млн.м3 (25,87%). Скид стічних вод в
поверхневі водні об’єкти склав 6,742 млн.м3 , з них 0,096 млн.м3 забруднених, 3,121 млн.м3
нормативно чистих без очистки, нормативно очищених 2,951 млн.м3 .

Міжвідомча комісія
Проведено 1 засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ
комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього
Дніпра. Комісією були розглянуті та узгоджені режими роботи водосховищ комплексного
призначення та водогосподарських систем річки Рось на весняно-літній період 2021 року.
Комісія розглянула питання щодо весняної промивки руслових водосховищ на р. Рось.
Доручила РОВР річки Рось розробити регламент та здійснити весняну промивку руслових
водосховищ на р. Рось до початку нересту.

Режими роботи водних об’єктів
Одним з першочергових завдань Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось є
дотримання встановлених режимів роботи з метою безумовного забезпечення водою 4-х
водозаборів господарсько-питного водопостачання (близько 500 тис. жителів та 2828
підприємств в басейні р. Рось), також були вжитті заходи щодо безаварійного пропуску весняної
повені та льодоходу.
Узгоджені Міжвідомчою комісією та затверджені Держводагентством режими роботи
водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось на веснянолітній період 2021 року були направлені найбільшим водокористувачам водних об’єктів.
РОВР річки Рось забезпечує дотримання режимів роботи шляхом проведення
спостережень, систематичного відслідковування та аналізу рівнів та витрат води на річках,
проведення роз’яснень діючого законодавства користувачам гідротехнічних споруд, щодо
пріоритетів використання водних ресурсів. Також, при виявлені даних порушень РОВР річки
Рось звертається з відповідними листами до контролюючих і правоохоронних органів.
Згідно регламенту, розробленого РОВР річки Рось, 29 та 31 березня проведено весняну
промивку руслових водосховищ на р. Рось: Верхнього білоцерківського, Білоцерківського
середнього, білоцерківського нижнього, Дибинецького, Богуславського, Стеблівського та
Корсунь-Шевченківського водосховищ.
Важливим є те, що вода скидається з придонного шару водосховищ, де її якість гірша, ніж
у всій товщі. Виконання промивок дає змогу поліпшити якість води в літньо-осінню межень

навіть за умов значного маловоддя та високих температур повітря, які спостерігалися останніми
роками.
Промивка водосховищ передбачена правилами експлуатації. Ефективність проведення
даних промивок щодо покращення якості води – незаперечна. Багаторічний досвід проведення
таких промивок довів свою ефективність в покращенні якості води.

Моніторинг якості води
Відповідно до наказу Держводагентства України від 24.06.2020 р. №587 «Про затвердження
Порядку здійснення державного моніторингу вод», здійснювався постійний моніторинг якості
води в басейні річки Рось. За І квартал 2021 року у визначених Програмою 3 контрольних
створах, РОВР річки Рось було відібрано 9 проб води.
За даними лабораторних служб Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських
водосховищ та Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області за звітний період
більшість показників якості води річки Рось відповідали нормативним значенням.
Незначне (1,1-1,3 ГДК) перевищення вмісту окремих компонентів (нітритів, азоту
амонійного, фосфатів, БСК 5 ) у воді річки Рось впродовж лютого-березня обумовлено початком
сніготанення та поверхнево-схиловим припливом талих вод до гідрографічної мережі.
Відсутність, в більшості випадків, винесених в натуру водоохоронних зон та прибережних
захисних смуг призводить до швидкого потрапляння у річку залишків мінеральних добрив,
засобів захисту рослин (пестицидів та гербіцидів).
Спостерігався підвищений вміст у воді заліза загального та марганцю, обумовлений
високими концентраціями даних елементів у підземних водах басейну та значною часткою
підземних вод у живленні річки.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ
РОВР річки Рось здійснює експлуатацію водогосподарських об’єктів, які знаходяться на
балансі офісу. Головним завданням при експлуатації водогосподарсько-меліоративного
комплексу є забезпечення безаварійної роботи водогосподарських систем, не допущення
погіршення стану та естетичного виду державних меліоративних систем міжгосподарського
значення та їх споруд і об’єктів цілому.
Діяльність Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось за І квартал 2021 року була
направлена на виконання заходів, які в цілому забезпечують сталу та безаварійну роботу
магістральних
каналів,
міжгосподарських
державних
меліоративних
систем
та
водогосподарських об’єктів.
Для підтримання в належному технічному стані державних водогосподарських об’єктів
протягом звітного періоду по програмі 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського
комплексу та управління водними ресурсами» працівниками РОВР річки Рось виконані ремонтні
роботи на суму 7,7 тис. грн. Виконані роботи по вирубуванню чагарнику в обсязі 4,5 га.
Проведена робота по підготовці осушувальних систем до пропуску повені та вегетаційного
періоду на водогосподарських об’єктах, що знаходяться на балансі Офісу.

ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК
Рентна плата за спецводокористування
Від рентної плати за спеціальне використання води з водних об’єктів басейну р. Рось до
державного та місцевого бюджетів надійшло близько 1 354,780 тис. грн. У Вінницькій області –
12,000 тис. грн., в Житомирській – 35,500 тис. грн., у Київській – 1 196,805 тис. грн., у
Черкаській – 110,475 тис.грн.

Надходження коштів від оренди водних об’єктів
За оренду водних об’єктів до обласних бюджетів надійшло 101,221 тис.грн. У Київській
області – 81,571 тис.грн, у Житомирській області – 5,341 тис.грн., Черкаській області – 14,309
тис.грн.

ФІНАНСОВИЙ БЛОК
За І квартал 2021 року фінансування з державного бюджету програми «Експлуатація
державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» проводилася у
межах щомісячних кошторисних призначень. Надійшло коштів з державного бюджету за І
квартал 1630,7 тис. грн. Поточні видатки склали 100% від суми фінансування. Забезпечено
своєчасне проведення розрахунків з бюджетом. Протягом І кварталу 2021 року до бюджетів усіх
рівнів внесено податки з обов’язкових платежів на суму 345,7 тис. грн., в тому числі до
державного бюджету 8,7 тис. грн.
Протягом звітного періоду Регіональним офісом водних ресурсів річки Рось, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1101 надавалися на договірних умовах
платні послуги. На спеціальний рахунок за рік надійшло 78,2 тис. грн.
За І квартал 2021 року на заходи, які не забезпечені коштами загального фонду, направлено
2,4 тис.грн власних надходжень спеціального фонду.
Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 53 чоловіка.
Середньомісячна заробітна плата за І квартал 2021 року склала 8379 грн.
Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

ПРИРОДООХОРОННА та ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Окрема увага приділяється природоохоронним заходам в басейні річки Рось .
Значні об'єми робіт по впорядкуванню водоохоронних зон та прибережних захисних смуг
виконується при проведенні природоохоронних акцій. До участі заходах долучається учнівська
та студентська молодь, підприємства, установи та організації, волонтери, громадськість.
За І квартал 2021 року РОВР річки Рось було проведено екологічну акцію до відзначення
Всесвітнього дня води. Акція була проведена під гаслом «Тиждень водних ресурсів». З метою
попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів, фахівці Офісу долучилися
до екологічного івенту в межах басейну річки Рось на території 4 областей та організували
прибирання. Також, були проведені в режимі онлайн у загальноосвітніх школах тематичні уроки,
прочитані лекції, показані науково-документальні фільми та проведено конкурс дитячих
малюнків. Заходи були проведені з дотриманням карантинних вимог.
В рамках співпраці з громадськими екологічними організаціями здійснюється спільне
обстеження стану прибережних захисних смуг з приводу виявлення забруднення, засмічення,
розорювання, місць скидання у водні об’єкти стоків через зливові колектори та щодо інших
фактів порушення вимог чинного законодавства.

РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЗАПИТАМИ
За І квартал 2021 року до РОВР річки Рось надійшло 93 звернення від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, державних установ та організацій, орендарів водних
об’єктів, приватних підприємців, громадян та громадських організацій.
За І квартал 2021 року до РОВР річки Рось надійшло 16 звернень громадян та 12 запитів на
отримання публічної інформації.
За І квартал 2021 року спеціалістами Офісу підготовлено та направлено до
Держводагентства України 31 пропозицію до проектів дозволів на спеціальне водокористування,
із них 22 - позитивних, 9 - негативних

КАДРИ
Фактична чисельність персоналу в офісі становить 56 чоловік, з них інженерно-технічних
працівників – 26 чоловік. Середній вік працівників Офісу – 47 років. За якісним складом з вищою
освітою працює 29 працівників.

У першому кварталі 2021 року 11 працівників РОВР річки Рось пройшли І та ІІ етапи onlineнавчання від Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства з курсу «Плани
управління річковим басейном».

ОХОРОНА ПРАЦІ
Служба Охорона праці в РОВР річки Рось за І квартал 2021 року провела оперативні
перевірки стану охорони праці в підрозділах РОВР річки Рось з послідуючими інструктажами
працівників.
Розроблені накази, заходи по підвищенню безпечних умов праці, а також інструктажі по
техніці безпеки на всі види робіт по професіям.
Інженер з охорони праці пройшов навчання в Центрі підвищення кваліфікації працівників
водного господарства.
За звітний період Служба Охорони праці витратила – 6000,0 грн на закупівлю засобів
захисту.
Нещасних випадків на виробництві та ДТП не зареєстровано.

