
Підсумки діяльності Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось 

за 9 місяців 2021 року 

Робота РОВР річки Рось за 9 місяців 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 68,224 млн.м3 води (62,372 млн.м3 

води - з поверхневих водних джерел, 5,852 млн.м3 - з підземних джерел). З них по областях: 

Вінницька – 1,035 млн.м3 , Житомирська – 10,245 млн.м3 , Київська – 53,197 млн.м3 , 

Черкаська – 3,747 млн.м3 води. 

 

Використання води 
Використано 57,334 млн.м3 води, в тому числі підприємствами комунального господарства 

– 6,492 млн.м3 , галузями промисловості – 35,058 млн.м3 , сільським господарством – 0,558 

млн.м3 , інші – 10,151 млн.м3 . Скид стічних вод в поверхневі водні об’єкти склав 18,504 млн.м3 , 

з них 0,228 млн.м3 забруднених, 8,853 млн.м3 нормативно чистих  без очистки, нормативно 

очищених 9,363 млн.м3. 

Річка Рось є джерелом господарсько-питного водопостачання. На ній розташовані 4 

водозабори - питного призначення, які забезпечують водою близько 500 тисяч населення та 2828 

підприємств, 58 водозаборів - господарського призначення інших підприємств, кількість яких з 

кожним роком зростає. Разом з тим, є крайня необхідність збільшення регулюючого об'єму 

водосховищ в басейні річки Рось, що передбачено відповідним інвестиційним проектом 
«Зменшення надмірної зарегульованості та покращення гідрологічного стану річки Рось». 

 
Міжвідомча комісія 

Проведено 3 засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ 

комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього 

Дніпра та робочої групи. Комісією були узгоджені та затверджені Держводагентством режими 

роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось на 

весняно-літній період 2021 року та на осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

 

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 весняно- 

літній період 2021 року та на осінньо-зимовий період 2021-2022 років, які були направлені 

водокористувачам водних об’єктів та гідротехнічних споруд. 

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 виявленні порушень режимів роботи 

РОВР річки Рось звертається з відповідними листами до контролюючих і правоохоронних 

органів. 



Разом з тим, є певні проблеми із дотриманням режимів роботи водних об'єктів, а саме: 

-наявність безхазяйних гідротехнічних споруд; 

-низька відповідальність за недотримання режимів роботи яка не змінювалася з 1997 року; 

-відсутність контрольних функцій у органів водного господарства; 

Також було проведено весняну промивку руслових водосховищ на р. Рось. 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 Держводагенства від 31.03.2021 р. № 233 «Про впровадження 

Порядку здійснення державного моніторингу вод»» РОВР річки Рось здійснює постійний 

моніторинг якості води в басейні р. Рось на вміст фізико-хімічних, пріоритетних органічних i 

неорганічних забруднюючих речовин (пестициди, ПАВ, леткі органічні сполуки, солі важких 

металів та ртуть), контроль за вмістом яких передбачений Водною Рамковою Директивою ЄC. 

Відбір проб води здійснюється у визначених програмою пунктах спостереження: 
На руслі р. Рось (права притока р. Дніпро): 

створ № 1 - 218 км, с. Глибочка Білоцерківський район; питний водозабір м. Біла Церква; 

створ № 2 - 185 км, с. Бирюки, Рокитнянський район, нижче скиду стічних вод ТОВ 

«Білоцерківвода»; 

створ № 3 - 118 км, питний водозабір м. Богуслав; 

створ № 4 - 102 км, с. Тептіївка, Богуславський район, питний водозабір м. Миронівка; 

створ № 5 - 64 км, питний водозабір м. Корсунь – Шевченківський, Черкаська область. 

На руслі р. Роська (права притока р. Рось): 

створ № 1 - 12 км, м. Тетіїв, Київська область; нижче скиду стічних вод ВУВКГ 

«Тетіївводоканал»; 

На руслі р. Осична (права притока р. Роська): 

створ № 1 - 12 км, с. Осична, Оратівський район; 

На руслі р. Сквирка (права притока р. Рось): 

створ № 1 - 24 км, с. Кам'яна Гребля, Сквирський район, нижче скиду КП «Сквир - 

водоканал»; 
На руслі р. Роставиця (права притока р. Рось): 

створ № 1 - 105 км, с. Журбинці, Козятинський район. 

На руслі р. Росава (ліва притока р. Рось): 
створ № 1 р. Росава, 3 км, с. Гамарня, Канівський р-н. 

В басейні річки Рось за 9 місяців відібрано 162 проби води, з них РОВР річки Рось було 

відібрано 123 проби води, РОВР у Черкаській області – 39 проб води. Відбір проб і проведення 

аналізів на питному водозаборі м. Корсунь-Шевченківський здійснює лабораторія моніторингу 

вод та ґрунтів регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області та лабораторія МОЗМ 

дніпровських водосховищ. 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. Перевищення ОБУВ для рибогосподарських водойм спостерігалося за вмістом БСК5, 

марганцю, а також за вмістом заліза загального. Періодично фіксувалося перевищення ГДК за 

вмістом нітритів, фосфатів,  амонію сольового, кадмію, ртуті та її сполук.  

 

 

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 9 місяців 2021 року була 



направлена на виконання заходів, які в цілому забезпечили сталу та безаварійну роботу 

магістральних каналів, міжгосподарських державних меліоративних систем та 

водогосподарських об’єктів. 

За 9 місяців 2021 року були виконані роботи з поточного ремонту на суму 63,14 тис.грн., 

без врахування паливо-мастильних матеріалів, з них 6,03 тис. грн. за рахунок коштів 

спеціального фонду. Зокрема було проведено поточні ремонти на 9 гідротехнічних спорудах, 

вирубано чагарнику на площі 6,1 га., виконано обкошування трави на площі 24 га. Обсяги 

очищення відкритої міжгосподарської осушувальної мережі від мулу склали 1,01 тис. м3. 

Виконано доглядових робіт на суму 202,8 тис.грн. 

Проведена робота по підготовці меліоративних комплексів до роботи в осіньо - зимовий період. 

 
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 3 618 870,00 тис. грн. У Вінницькій області 
– 33,500 тис. грн., в Житомирській – 94,700 тис. грн., у Київській – 3174,920 тис. грн., у Черкаській 

– 315,750 тис.грн. 

 
Надходження коштів від оренди водних об’єктів 

За оренду водних об’єктів до обласних бюджетів надійшло 383,890 тис.грн. У Київській 

області – 239,436 тис.грн, у Житомирській – 40,835 тис.грн., у Вінницькій – 75,000 тис.грн, у 

Черкаській області – 28,618 тис.грн. 

 
ФІНАНСОВИЙ БЛОК 

За 9 місяців 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 9 місяців 2021 року 5052,9 тис. грн. Поточні 

видатки склали 100% від суми фінансування. Забезпечено своєчасне проведення розрахунків з 

бюджетом. За 9 місяців 2021 року до бюджетів усіх рівнів внесено податки та обов’язкові 

платежі на суму 1218,8 тис. грн., в тому числі до державного бюджету132,0 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 690,8 тис. грн. 

За 9 місяців 2021 року на заходи, які не забезпечені коштами загального фонду, направлено 

275,2 тис.грн власних надходжень спеціального фонду. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 53 чоловіка.  

Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців 2021 року склала 8459 грн. 

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. 

 
ПРИРОДООХОРОННА та ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Кожен рік у 3-ті вихідні вересня по всьому світу проводиться 

екологічна акція до Міжнародного дня чистих берегів. До еко-івенту під гаслом 

#ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4, долучилися фахівці Регіонального офісу водних ресурсів річки 

Рось та організували прибирання в межах басейну річки Рось на території 4 областей. Також, у 

звітному періоді відбулася акція - Всесвітній день моніторингу води. До цієї акції фахівці 

Офісу організували та провели у загальноосвітніх навчальних закладах відкриті уроки для 

учнів 8 - 9 класів та було продемонстровано мультик про створення системи європейського 

моніторингу поверхневих вод «Про європейський моніторинг поверхневих вод в Україні». 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=eng0vXokGf0&t=3s


РОВР річки Рось постійно проводить просвітницьку й роз’яснювальну роботу з органами 

місцевого самоврядування, водокористувачами з питань дотримання вимог водного 

законодавства, раціонального використання та покращення якісного стану водних ресурсів, 

оренди водних об’єктів, отримання дозволу на спеціальне водокористування, дотримання 

режимів роботи водних об’єктів.   

 

РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЗАПИТАМИ 
За звітний період до РОВР річки Рось надійшло 121 звернення від органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, державних установ та організацій, орендарів водних 

об’єктів, приватних підприємців, громадян та громадських організацій. 

До РОВР річки Рось надійшло 22 звернення громадян та 24 запита на отримання публічної                      

інформації. 

За ІІІ квартал 2021 року спеціалістами Офісу було підготовлено та направлено до 

Держводагентства України 18 пропозицій до проєктів дозволів на спеціальне 

водокористування, із них 12 - позитивних, 6 - негативних. 

 
КАДРИ 

Фактична чисельність працівників Офісу на кінець третього кварталу становить 53 чоловіка, 

з них інженерно-технічних працівників – 24 чоловіка. Середній вік працівників РОВР річки Рось – 

47 років. За якісним складом з вищою освітою працює 29 працівників.  

7 працівників РОВР річки Рось дистанційно пройшли три етапи online-навчання від Центру 

підвищення кваліфікації працівників водного господарства з курсу «Плани управління річковим 

басейном». Наступні online-навчання та конференції для наших працівників заплановані на ІV 

квартал 2021 року. 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ 
Служба охорони праці РОВР річки Рось (в особі інженера з ОП 1 категорії за суміщенням) 

у звітному періоді вживала заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, 

професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності. У даній площині 

проводилися відповідні види інструктажів з працівниками офісу. 

За цей період виконано наступне: 

- відповідно до доручення Держводагентства України розроблено розпорядження від 

15.07.2021 № 07 «Про посилення протипожежного захисту водогосподарських об’єктів» та 

розпорядження від 15.07.2021 № 08 «Про заходи з попередження нещасних випадків на водних 

об’єктах»; 

- відповідно до наказу від 23.07.2021 № 14-О розроблено та затверджено Положення про 

систему управління охороною праці; 

- в спеціалізованому закладі ТОВ «Стандарт професійної безпеки «Гефест» пройдено 

навчання двома працівниками офісу з питань хорони праці («загальні питання з охорони 

праці», «правила технічної експлуатації електроустановок споживачів») та пожежної безпеки, 

за результатами перевірки знань видано посвідчення від 29.07.2021 № 089-214-21-12, від 

05.08.2021 № 089-221-21/03 та від 16.07.2021 № 09042007; 

- відповідно до наказу від 04.08.2021 № 15-О призначено відповідальних за організацію та 

проведення інструктажів, спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці та 

пожежної безпеки; 

- відповідно до наказу від 16.08.2021 № 17-О здійснено перегляд, корегування та 

розроблення Положення про службу охорони праці в РОВР річки Рось; 

- відповідно до наказів від 16.08.2021 № 16-О та від 26.08.2021 № 21-О розроблено 

інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, а також затверджено їх Перелік. 
 



Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку в державному секторі 101

«Подання фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2021 10 01

Установа Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось за ЄДРПОУ 03562263

Територія Біла Церква за КОАТУУ 3210300000

Організаційно-правова форма

господарювання Державна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 425

Орган державного управління Державне агентство водних ресурсів України за КОДУ 38094

Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у рослинництві за КВЕД 01.61

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  проміжна

БАЛАНС

на  01  жовтня 2021 року

Форма №1-дс

АКТИВ
Код

рядка

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1 2 3 4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби: 1000 2277985 2277985

     первісна вартість 1001 34796728 34796728

     знос 1002 32518743 32518743

Інвестиційна нерухомість: 1010 - -

     первісна вартість 1011 - -

     знос 1012 - -

Нематеріальні активи: 1020 139500 139500

     первісна вартість 1021 139500 139500

     накопичена амортизація 1022 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1030 5139391 5139391

Довгострокові біологічні активи: 1040 - -

     первісна вартість 1041 - -

     накопичена амортизація 1042 - -

Запаси 1050 402390 238402

Виробництво 1060 - -

Поточні біологічні активи 1090 - -

Усього за розділом І 1095 7959266 7795278

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -

    цінні папери, крім акцій 1111 - -

    акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -

Поточна дебіторська заборгованість:

     за розрахунками з бюджетом 1120 - -

     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 94563 120536

     за наданими кредитами 1130 - -

     за виданими авансами 1135 - -
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     за розрахунками із соціального страхування 1140 - 1436

     за внутрішніми розрахунками 1145 - -

     інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -

Поточні фінансові інвестиції 1155 - -

Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників

бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

     національній валюті, у тому числі в: 1160 576267 532851

           касі 1161 - -

           казначействі 1162 576267 532851

           установах банків 1163 - -

           дорозі 1164 - -

           іноземній валюті 1165 - -

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

     єдиному казначейському рахунку 1170 - -

     рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -

     національній валюті 1176 - -

     іноземній валюті 1177 - -

Інші фінансові активи 1180 - -

Усього за розділом ІІ 1195 670830 654823

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -

БАЛАНС 1300 8630096 8450101

ПАСИВ
Код

рядка

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1 2 3 4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал 1400 34936228 34936228

Капітал у дооцінках 1410 - -

Фінансовий результат 1420 -31552724 -31734755

Капітал у підприємствах 1430 - -

Резерви 1440 - -

Цільове фінансування 1450 5139391 5139391

Усього за розділом І 1495 8522895 8340864

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

     за цінними паперами 1500 - -

     за кредитами 1510 - -

     інші довгострокові зобов’язання 1520 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -

Поточні зобов’язання:

     за платежами до бюджету 1540 - 280

     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 107201 107801

     за кредитами 1550 - -

     за одержаними авансами 1555 - -

     за розрахунками з оплати праці 1560 - 1156

     за розрахунками із соціального страхування 1565 - -

     за внутрішніми розрахунками 1570 - -

    інші поточні зобов’язання, з них: 1575 - -

        за цінними паперами 1576 - -

Усього за розділом ІІ 1595 107201 109237

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -
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ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -

БАЛАНС 1800 8630096 8450101

Керівник (посадова особа)                                 Петро БАБІЙ

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби) Ольга КУЩЕНКО
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