
Інформація про водогосподарську обстановку в басейні річки Рось  

  з 10.08 по 17.08.2021року 
1. Гідрометеорологічна обстановка 

1. Узагальнена 

гідрометеорологічна  

обстановка по басейнах і 
суббасейнах річок 

В басейні р. Рось протягом тижня спостерігалась хмарна погода з проясненнями. 

У період з 10.08 по 17.08.2021 року нічні показники коливались від +13оС до +19оС. 

Денні показники тримались на відмітках від +25° до +30оС.  
На річках та водоймах спостерігалась літня межень.  

 Станом на 17.08.2021 р. витрати води на основних притоках р. Рось (в гирлі) 

складали: р. Роставиця – 0,20 м³/с; р. Роська – 0,16 м³/с; р. Молочна – 0,03 м³/с; р. 

Кам’янка – 0,08 м³/с;     
 р. Протока -  0,11 м³/с; р. Росава - 0,01 м3/с. 

2. Гідрохімічна (якість води) та 

гідрогеологічна ситуація. 
16.08 – 17.08.2021р. були відібрані аналізи якості води на річках в басейні Росі та 

направлені в лабораторію МОЗМ дніпровських водосховищ.  

Гідрогеологічна ситуація – задовільна, проявів підтоплення не виявлено. 

3. Робота водогосподарського комплексу 

3. Робота водогосподарського 

комплеку 
РОВР річки Рось працював в режимі повсякденної діяльності.  
Водогосподарська обстановка на водних об’єктах, водогосподарських системах, 

гідротехнічних спорудах знаходилася на контролі РОВР річки Рось та 

водогосподарських організацій басейну. Виконувався збір інформації про рівні, 
витрати води, водогосподарську обстановку, про стан водних об’єктів, 

гідротехнічних споруд, виконання режимів роботи водних об’єктів, аналіз, 

систематизація та передача інформації.  
Оперативно інформувалося керівництво офісу, БУВР середнього Дніпра, 

Кризовий центр Держводагентства.  

       Відповідно до листа Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України та доручення Державного агентства водних ресурсів України 10 серпня 
2021 року провів позачергове засідання Міжвідомчої комісії щодо ускладненої 

екологічної ситуації в басейні р.Рось.   

Були розглянуті питання про екологічний стан Корсунь-Шевченківського 
водосховища протягом 2018-2021 рр.., План заходів з реалізації угоди про взаємодію 

між Вінницькою, Київською, Житомирською, черкаською обласними державними 

адміністраціями та Держводагенством України  з питання покращення 
гідрологічного та екологічного стану річки Рось, робота РОВР річки Рось по 

виявленню розорення прибережних захисних смуг та звернення до контролюючих 

органів для вжиття заходів реагування. 

За результатами обговорення комісією були напрацьовані заходи щодо 
покращення ситуації, зокрема:  

1. Черкаській філії ЗЕА «Новосвіт»:  

Оскільки кількість кисню у воді зростає в денний період, для покращення 
екологічної ситуації в нижньому б'єфі Стеблівського водосховища, 

забезпечити роботу турбін Стеблівської ГЕС з 1300 год. 

2. Для стійкого покращення екологічного стану Корсунь-

Шевченківського водосховища, та прийняття відповідальних рішень, 
необхідно проведення додаткових наукових досліджень. 

3. Користувачам гідроспоруд забезпечити дотримання встановлених 

режимів роботи водних об’єктів в басейні р. Рось і підтримання постійних 
витрат не менших ніж екологічні. 

4. Стеблівській, Корсунь-Шевченківській ОТГ провести зариблення 

Стеблівського і Корсунь-Шевченківського водосховищ полікультурою (спільне 
вселення кількох видів риб, що відрізняються за характером живлення). 

5.   Рекомендувати органам місцевого самоврядування, розробити проєктно-

кошторисну документацію по розчистці верхів’я Корсунь-Шевченківського 

водосховища та його ложа в місці водозабору.   

3.1. Робота насосних станцій 

(об’єми перекачаної чи 

поданої води), каналів та ГТС 

Для забезпечення працездатності гідротехнічних споруд та з метою запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

водосховищах, ставках, гідроспорудах, що перебувають на балансі управління 

виконувалися доглядові роботи, регулювання поверхневої води шлюзами та ГТС. 

3.2. Режим роботи ГЕС на 
водосховищах   

ГЕС на річках Рось та Роставиця:  
      На Косівському, Дибинецькому, Богуславському, Щербаківському, Верхньому 

Білоцерківському, Стеблівському, Корсунь-Шевченківському, Дулицькому, 

Голубятинському, Трубіївському водосховищах ГЕС працювали в режимі 
утримання рівня води близьким до НПР з витратами в межах притоку.      



4. Пропуск повені і паводків 

4. Пропуск повені і паводків: 

(введені ступені проти 
паводкового захисту) 

На даний час в басейні р. Рось повенева ситуація відсутня. 

5. Інформація про надзвичайні ситуації (НС) 

5. Інформація про надзвичайні 

ситуації, що трапилися, чи 

ліквідація яких була 
завершена у звітний період, з 

повним описом ситуації. 

Інформація про Нс не надходила. 

 


