
Щодо водогосподарської обстановки у басейні р. Рось у липні 2020 року 
 

Гідрометеорологічна обстановка 
Початок липня у басейні річки Рось був досить спекотним. Другий тиждень липня видався дещо 

дощовим, спостерігалися нерівномірні зливові дощі з грозами, місцями сильні зливи з посиленням 

шквалистого вітру, випало 30,9 мм опадів. 

Найвища денна температура у липні склала +34°C. У той час як мінімальна температура вночі опускалася 

до +11°C. Середні показники денної та нічної температур складали +22°C і +10°C відповідно. Загалом в 

липні випало 66,6 мм опадів, що складає 78% від середньомісячної норми.  

На річках та водоймах басейну р. Рось спостерігалося інтенсивне зниження водності.  

Руслові водосховища на р. Рось працювали в режимі підтримання екологічних витрат.  

В верхній течії р.Рось – на Косівському водосховищі, рівень води коливався від 0,16 до 0,36 м нижче 

рівня НПР, витрати води становили 0,35 м3/с. 

В середній течії р. Рось – на Верхньому білоцерківському водосховищі рівень води коливався від 0,05 м 

вище НПР до 0,13 м нижче НПР з витратами води в межах 1,0 – 1,5 м3/с.  

У нижній течії р. Рось – на Стеблівському водосховищі рівень води коливався в межах від 0,13 – 0,43 

м нижче рівня НПР з витратами води 2,9 – 3,1 м3/с.  

У На Корсунь-Шевченківському водосховищі рівень води коливався від 0,07 до 0,13 м нижче НПР з 

витратами води 3,00 – 3,20 м3/с. 

На основних притоках р. Рось в контрольних створах витрати води становили: 

 

з р. Кам’янка, с. Ставище, Житомирська область – 0,15 – 0,20 м3/с; 

з р. Роставиця, с. Строків Житомирська область – 0,30 м3/с; 

з р. Роська с. Новоживотів, Вінницька область – 0,05 м3/с; 

з р. Росава с. Маслівка, Київська область – 0,08 – 0,09 м3/с. 

 

у гирлі основних приток р. Рось витрати становили:  

- р. Кам’янка, с. Фурси - 0,10 м³/с;  

- р. Роставиця, с. Матюші – 0,04 – 0,06 м³/с; 

- р. Роська с. Скибинці - 0,11 – 0,15 м3/с;  

- р. Молочна с. Зрайки – 0,05 м³/с. 

   

           

Робота водогосподарського комплексу. 

РОВР річки Рось та водогосподарські організації басейну працювали 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 

управління, Кризовий центр Держводагентства, БУВР середнього Дніпра. 

 

Для забезпечення працездатності гідротехнічних споруд та з метою запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водосховищах, ставках, 

гідроспорудах, що перебувають на балансі офісу, виконувались доглядові роботи, регулювання 

поверхневої води шлюзами та ГТС. 

 

Аналітично-диспетчерський центр взаємодіяв з територіальними органами ДСНС, районними 

комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, 

водогосподарськими організаціями, водокористувачами, орендарями водних об’єктів. 

Виконується аналіз інформації, що надходить від користувачів ГЕС про погодинні скиди води 

(згідно доручення Держводагенства України №2021/3/5/11-20 від 07.04.2020 року «Щодо 

забезпечення контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ»). 

У зв’язку зі зміною гідрометеорологічної і водогосподарської обстановки в басейні р. Рось з метою 

забезпечення питного водопостачання населення 3 липня 2020 року РОВР річки Рось провів 

онлайн-засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного 

призначення та водогосподарських систем басейну річки Рось суббасейну середнього Дніпра на 

літньо-осінній період 2020 року. 



Головні питання, що були розглянуті під час конференції 

1. Аналіз водогосподарської обстановки в басейні річки Рось. 

2. Пропозиції щодо режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських 

систем а басейні р. Рось суббасейну середнього Дніпра 

3. Розгляд доручення Держводагентства від 01.07.2020 року щодо дотримання затверджених 

режимів роботи ГЕС. 

4. Розгляд результатів аналізів проб води, відібраних РОВР річки Рось 30.06.2020 року в місці 

впадіння р. Соковиця (Бакунька) в р. Рось в с. Яблунівка Корсунь-Шевченківського району 

Черкаської області. 

Вирішено:  

1.Підтримати пропозиції РОВР річки Рось щодо режимів роботи водосховищ комплексного 

призначення та водогосподарських систем в басейні р. Рось на літньо-осінній період 2020 року. 

Підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових 

витрат, менших ніж екологічні допускається спрацювання до 0,50 м нижче НПР.  

2. РОВР річки Рось направити пропозиції режимів роботи водосховищ комплексного призначення та 

водогосподарських систем в басейні р. Рось на літньо-осінній період 2020 року на затвердження до 

Державного агентства водних ресурсів України. 

3. Рекомендувати ЗЕА «Новосвіт» спільно з Благодійною організацією «Благодійний фонд 

SaveRos`», при необхідності з залученням науковців, здійснити заміри розміру екологічних витрат 

води нижче греблі Стеблівського водосховища. 

Затверджені Держводагенством режими роботи були направлені місцевим органам самоврядування, 

територіальним органам ДСНС, районним комісіям з надзвичайних ситуацій, 

райдержадміністраціям, водогосподарським організаціям, водокористувачам, орендарям водних 

об’єктів. РОВР річки Рось вживаються заходи по їх дотриманню. 

Протягом липня на р. Рось та її притоках продовжується утримуватися надзвичайно маловодний 

період. 

            Разом з тим, відповідно до статті 45 Водного кодексу України пріоритетність надається 

використанню вод для питних і побутових потреб населення. 

            Тому, з метою безумовного забезпечення водними ресурсами питних потреб населення та 

галузей економіки в басейні р. Рось, РОВР річки Рось в період з 27 по 31 липня проведено 

детальне обстеження водних об’єктів, розташованих у верхній та середній течії річки Рось на 

притоках Роставиця, Горіхова, Роська, Молочна на території трьох областей - Вінницької, 

Житомирської та Київської. Визначено наповнення водних об’єктів, рівні та витрати води та їх 

відповідність встановленим Держводагентством режимам роботи у літній період 2020 року. За 

результатами обстеження виконано аналіз об’ємів притоку водних ресурсів та їх використання. 

Водосховища на р. Горіхова в Погребищенському районі Вінницької області заповнені лише на 32 

%. Бабинецьке водосховище заповнене на 0,82 м нижче від НПР, Новофастівське водосховище на 

0,50 м нижче від НПР, Сніжнянське на 1,18 м нижче від НПР. Екологічні витрати в створі 

водосховищ відсутні. Притокові витрати води з Вінницької області в р. Рось, до Косівського 

водосховища, становлять лише 0,005 м3/с. Мінімальні (екологічні) витрати тут повинні бути не 

менше 0,3 м3/с. 

             Нижче від НПР заповнені водосховища на р. Роставиця в Житомирській області. 

Ружинське на 0,97 м, Паволочське на 0,40 м, Голубятинське на 0,38 м, Строківське на 0,48 м. 

Притокові витрати води з Житомирської області становлять близько 0,15 м3/с. Мінімальні 

(екологічні) витрати тут повинні бути не менше 0,3 м3/с. 

             Разом з тим, не виконуються встановлені Держводагентством режими роботи таких 

водосховищ: Тетіївського №1, Тетіївського №3, Скибинецького, Лобачівського, Трубіївського, 

Дулицького, Шамраївського, Матюшівського, рівні води тут знаходяться на позначках близьких 

до НПР, наповнення становить від 97 % до 100 %. При цьому, на цих водосховищах не 

підтримуються екологічні витрати. 

             Згідно проведеного детального аналізу результатів обстеження верхньої та середньої течії 

р. Рось встановлено, що регулюючий об’єм води, який передбачався, згідно режимів роботи, 

використовуватися у літньо-осінній період для регулювання і підтримання екологічних витрат 

води, на сьогодні майже відсутній. З 20 млн.м3 спрацьовано 80 %. Більшість водосховищ 

спрацьовані на 0,5 м і нижче від НПР і продовжують спрацьовуватись. 

             Результати проведеного обстеження водних об’єктів та заходи по покращенню 

водогосподарської обстановки в басейні р. Рось були розглянуті РОВР річки Рось 31 липня на 

виробничій нараді. 

Прийнято наступні рішення: 



- продовжити роботу з органами місцевого самоврядування, користувачами водних об’єктів, щодо 

безумовного дотримання встановлених Держводагентством режимів роботи водних об’єктів у 

літньо-осінній період 2020 року, економного та бережливого водокористування; 

- направити листи в Міжрегіональні та регіональні органи Державної екологічної інспекції 

України для вжиття відповідних заходів реагування по дотриманню режимів роботи та 

екологічних витрат води в літньо-осінній період 2020 року; 

- проводити постійні спостереження за рівневим режимом та витратами води на водних об’єктах.  

 

         Гідрохімічна обстановка 

У відповідності до Програми моніторингу та затвердженого графіку відбору та завезення проб 

води, РОВР річки Рось у липні 2020 року відібрано 3 проби води на загальний санітарний аналіз і 

специфічні показники на Білоцерківському, Богуславському, Миронівському водозаборах питного 

водопостачання, розташованих на р. Рось. На Корсунь–Шевченківському водозаборі питного 

водопостачання відбір проб води проводило Черкаське РУВР.  

Перевищення ОБУВ для рибогосподарських водойм у липні зафіксовано за показниками: 

- фосфати: в 6,3 рази - на питному водозаборі м. Богуслав; в 5,1 рази – на питному водозаборі 

м. Миронівка; в 1,3 рази - на питному водозаборі м. Корсунь-Шевченківський. 

- нітрити: в 1,8 рази - на питному водозаборі м. Богуслав.  

- БСК5: в 1,1 рази - на питному водозаборі м. Корсунь-Шевченківський. 

- залізо загальне: в 1,8 рази - на питному водозаборі м. Біла Церква; в 1,9 рази - на питному 

водозаборі м. Богуслав; в 2,1 рази – на питному водозаборі м. Миронівка; в 2,2 рази - на питному 

водозаборі м. Корсунь-Шевченківський. 

 

Гідрогеологічна обстановка в зоні впливу водогосподарських систем та інших 

водогосподарських об’єктів. 
Завдяки роботі гідротехнічних споруд у затверджених режимах підтримувалися задовільні 

гідрогеологічні умови в басейні р. Рось. 

 

Інженерно-геологічна обстановка. 
Зсувів на водних об’єктах в басейні р. Рось не зафіксовано. 

 

Підтоплення населених пунктів не зафіксовано. 

 

 


