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

Гідрометеорологічна обстановка 
Початок вересня у басейні річки Рось був досить спекотним, а вже в другій половині місяця температура 

пішла на спад. Протягом місяця спостерігалися нерівномірні зливові дощі з грозами, з посиленням 

шквалистого вітру. 

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

опускалася до +5°C. Середні показники денної та нічної температур складали +23°C і +13°C відповідно. 

Опади у вигляді дощу спостерігались не рівномірно, в загальному, за місяць випало 31,6 мм, що складає 

90% від норми.  

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

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

У верхній течії р. Рось – на Косівському водосховищі, рівень води коливався від 0,75 до 1,03 м 

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

В середній течії р. Рось – на Верхньому білоцерківському водосховищі рівень води коливався від 0,25 до 

0,34 м нижче НПР з витратами води в межах 1,0 м3/с.  

В нижній течії р. Рось – на Стеблівському водосховищі рівень води коливався в межах від 0,92 до 

1,06 м нижче рівня НПР з витратами води 2,4 – 2,6 м3/с. На Корсунь-Шевченківському водосховищі 

рівень води коливався від 0,26 до 0,34 м нижче НПР з витратами води 1,5 – 2,0 м3/с. 

 

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

 

- р. Кам’янка, с. Ставище, Житомирська область – 0,07 м3/с; 

- р. Роставиця, с. Строків Житомирська область – 0,25 м3/с; 

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

- р. Росава с. Маслівка, Київська область – 0,00 – 0,01 м3/с. 

 

У гирлі основних приток р. Рось витрати становили:  

 

- р. Кам’янка, с. Фурси - 0,09 м³/с;  

- р. Роставиця, с. Матюші – 0,02 – 0,10  м³/с; 

- р. Роська с. Скибинці - 0,07 – 0,10 м3/с;  

- р. Молочна с. Зрайки – 0,04 – 0,08 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». 

Кожен рік у 3-ті вихідні вересня по всьому світу проходить екологічна акція в рамках 

Міжнародного дня чистих берегів. На виконання доручення Держводагенства від 09.09.2020                 

№ 5355/2/2/11-20 «Щодо Міжнародного дня чистих берегів-2020», було визначено локації, де будуть 

проводитися заходи по прибиранню берегів річок та прилеглих територій. Фахівці Регіонального 



офісу водних ресурсів річки Рось з метою попередження забруднення побутовими відходами водних 

ресурсів, долучилися до екологічного івенту в межах басейну річки Рось та організували прибирання. 

Але завдяки постійним екологічним акціям та тісній співпраці РОВР річки Рось з органами місцевого 

самоврядування на берегах річок басейну мало сміття, а в Білій Церкві його майже немає. Все сміття 

знаходиться в контейнерах. 

Також були вжиті заходи щодо перегляду в навчальних закладах відеоролику «Я Прибрав – 

Твоя Черга 2020», головний меседж якого – виховання екологічної свідомості нашого суспільства 

щодо бережливого ставлення до водойм України. 

21.09.2020 фахівці офісу прийняли участь в засіданні районної комісії з питань ТЕБ та НС 

Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації Черкаської області, яка відбулась на звернення РОВР 

річки до Черкаської обласної та районної комісії, з приводу недопущення припинення 

водопостачання м. Корсунь-Шевченківський, в зв’язку з несприятливими погодними умовами, 

зниженням рівня води в р. Рось, можливим несанкціонованим забором води, (конференція Zoom).  

24.09.2020 року фахівці РОВР річки Рось, взяли участь в онлайн семінарі «Економічний аналіз 

водокористування для підготовки планів управління річковими басейнами». 

 

         Гідрохімічна обстановка 

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

води, РОВР річки Рось у вересні 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 вересні зафіксовано за показниками: 

- фосфати: в 2,2 рази – на питному водозаборі м. Богуслав; в 2,3 рази – на питному водозаборі               

м. Миронівка; в 1,9 рази - на питному водозаборі м. Корсунь-Шевченківський. 

- нітрити: в 1,3 рази - на питному водозаборі м. Богуслав. 

- БСК5: в 3,3 рази - на питному водозаборі м. Біла Церква; в 1,03 рази – на питному водозаборі              

м. Корсунь-Шевченківський. 

- залізо загальне: в 1,2 рази - на питному водозаборі м. Біла Церква; в 1,1 рази - на питному 

водозаборі м. Богуслав; в 1,3 рази – на питному водозаборі м. Миронівка. 

 

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. 

 

 


