
Щодо водогосподарської обстановки у басейні р. Рось  

у березні 2020 року 
 

Гідрометеорологічна обстановка 
Березень місяць у басейні річки Рось став найтеплішим за 100 років. Найвища денна температура у 

березні 2020 року склала + 18°C. У той час як мінімальна температура вночі опускалася до – 6,4°C. Середні 

показники денної та нічної температур протягом березня складали +6°C і +3°C відповідно. У березні випало 

12,1 мм опадів, що складає 40% від середньомісячної норми.  

На річках та водоймах басейну р. Рось спостерігався маловодний період.  

Руслові водосховища на р. Рось працювали в режимі підтримання рівнів на НПР, або близькими до 

НПР з витратами в межах приитоку. Екологічні витрати забезпечувались.   

В верхній течії р.Рось – на Косівському водосховищі рівень води коливався від 0,08 до 0,09 м нижче від 

рівня НПР, витрати води становили 0,70 м3/с. 

В середній течії р. Рось – на Верхньому білоцерківському водосховищі рівень води коливався від 0,03 

нижче НПР до НПР з витратами води в межах 2,0 – 4,0 м3/с.  

У нижній течії р. Рось – на Стеблівському водосховищі рівень води коливався в межах від +0,01 до +0,04 

м вище НПР з витратами води 3,5 –10,0 м3/с. На Корсунь-Шевченківському водосховищі рівень води 

коливався від 0,07 до 0,02 м нижче НПР з витратами води 4,0 – 10,0 м3/с. 

На основних притоках Росі в контрольних створах витрати води становили: 

з р. Кам’янка, с. Ставище, Житомирська область – 0,16 м3/с; 

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

з р. Роська с. Новоживотів, Вінницька область – 0,07 м3/с; 

з р. Росава с. Маслівка, Київська область – 0,07-0,08 м3/с. 

у гирлі на основних притоках витрати становили:  

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

- р. Роставиця, с. Матюші – 0,70 – 2,6 м3/с; 

 

- р. Роська с. Скибинці - 0,15 – 0,30 м3/с;  

- р. Росава с. Маслівка - 0,07 – 0,08 м3/с. 

- р. Молочна с. Зрайки - 0,08 м³/с. 

              

Робота водогосподарського комплексу. 

Відповідно до доручення Держводагентства від 26.03.2020 № 1819/3/611-20 «Щодо переведення 

функціональної підсистеми протипаводкових заходів у режим надзвичайної ситуації», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338-р «Про переведення єдиної державної 

системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», з урахуванням поширення на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з метою 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 

та відповідно до наказу Мінекоенерго від 14.03.2018 № 86, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 05 квітня 2018 р. за № 406/31858 «Про затвердження Положення про функціональну 

підсистему протипаводкових заходів єдиної державної системи цивільного захисту», підсистему 

протипаводкових заходів переведено у режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року. 

 

Згідно з листом Держводагентства України від 12.03.2020№ 1472/3/6/11 «Щодо заходів з протидії 

поширенню коронавірусу», РОВР річки Рось провів 16.03.2020 року Міжвідомчу комісію шляхом 

прийняття письмових пропозицій від членів МК, обговорення в телефонному режимі. МК прийнято 

наступне рішення: в зв’язку з несприятливими погодними умовами, що призвели до маловоддя, у 

весняно-літній період всі водні об’єкти басейну р. Рось працюють в режимі утримання рівнів води на 

НПР з постійними безперервними витратами в межах притоку. У випадку зниження притокових 

витрат нижче від екологічних, рекомендовано спрацювання водосховищ нижче від НПР з 

підтриманням розрахункових екологічних витрат. Режим спрацювання для підтримання екологічних 

витрат буде додатково розроблятися РОВР річки Рось та узгоджуватися на робочій групі МК.   

 

 

 

 

У березні водні об’єкти в цілому працювали відповідно до режимів роботи, узгоджених Міжвідомчою 

комісією та затверджених Держводагентством України на весняно-літній період 2020 року, з метою 



забезпечення населення та галузей економіки басейну р. Рось водними ресурсами. РОВР річки Рось 

вживалися заходи по забезпеченню їх дотримання. 

 

Спеціалістами офісу було  проведено спостереження за станом дотримання режимів роботи 

Голуб’ятинського, Паволочського, Трубіївського, Щербаківського, Оратівського, Животівського, 

Верхнього Білоцерківського. Встановлено порушення режиму роботи Оратівського, Животівського, 

Щербаківського водосховищ.  За матеріалами спостережень були направлені листи в Державну 

екгологічну інспекцію у Вінницькій області та балансоутримувачу гідроспоруд Щербаківського 

водосховища – ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод». 

В зв’язку зі скаргами громадян та звернення Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу 

Головного управління національної поліції в Київській області, фахівцями Регіонального офісу водних 

ресурсів річки Рось було проведено спостереження за технічним станом водосховища та 

гідротехнічних споруд в адміністративних межах Ставівської сільської ради Кагарлицького району 

Київської області. Під час спостереження було встановлено, що гідротехнічна споруда водосховища є 

безхазяйною.  Також встановлений факт самоправного перекриття річки Гороховатка, лівої притоки 

річки Рось. Гідротехнічні споруди водосховища – водоскид та донний водовипуск  не регулюються. 

Щити та гвинтопідйомники водоскиду відсутні (зрізані), вікна у тілі шахти забетоновані. Шахта 

донного водовипуску засипана бетоном та землею, акваторія навколо шахти - глиною. Екологічні 

витрати води відсутні повністю. На даний час витрати води в річці Гороховатка в створі водосховища 

можуть підтримуватись лише завдяки випадінню значної кількістю опадів, яка зумовить перевищення 

нормального підпірного рівня та перелив води через стінки шахти. Такий стан гідротехнічних споруд 

водосховища унеможливлює регулювання рівня води у водосховищі, забезпечення екологічних витрат 

води в р. Гороховатка, а під час проходження повені чи зливових дощів може спричинити підтоплення 

вище розташованих територій. Протиправні дії з перекриття річки Гороховатка суперечать вимогам 

статті 76 Водного кодексу України та мають ознаки кримінального злочину, що передбачені статтею 

356 Кримінального кодексу України. Матеріали спостереження направлені в Кагарлицьке відділення 

поліції Обухівського відділу ГУ НП в Київській області для застосування заходів реагування.  

 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 управління 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. 

       Підтоплення населених пунктів не зафіксовано. 

 

         Гідрохімічна обстановка 

Забезпечувався відповідний моніторинг якості води на Білоцерківському, Богуславському, Миронівському 

та Корсунь–Шевченківському водозаборах питного водопостачання, розташованих на р. Рось. 

У відповідності до затвердженого графіку відбору та завезення проб води, РОВР річки Рось у березні 2020 

року відібрано 3 проби води на загальний санітарний аналіз і специфічні показники.  

 

Перевищення ОБУВ для рибогосподарських водойм у березні зафіксовано за показниками: 

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

- БСК5: в 1,7 рази - на питному водозаборі м. Біла Церква; в 1,6 рази - в створі питного водозабору м. 

Богуслав; в 1,7 рази – на питному водозаборі м. Миронівка. 

- залізо загальне: в 1,5 рази - на питному водозаборі м. Біла Церква; в 1,4 рази - в створі питного 

водозабору м. Богуслав; в 1,4 рази – на питному водозаборі м. Миронівка; в 1,6 рази - на питному 

водозаборі м. Корсунь-Шевченківський. 



Перевищення значення БСК5 (що підтверджує надходження  органічних речовин рослинного та 

тваринного походження у воду) у порівнянні із ГДК фіксується на питних водозаборах басейну Росі 

різною мірою. В переважній кількості випадків це стосується водозаборів, розташованих у середній течії 

річки (Богуславський та Миронівський), що може бути пояснено впливом скидів стічних вод міст Біла 

Церква та Богуслав за відносно низької водності річки, що значно погіршує її самоочисну здатність. В 

створі Корсунь-Шевченківського водозабору, розташованого нижче за течією, випадків перевищення ГДК 

за вмістом БСК5 протягом січня-березня 2020 року не зафіксовано.  

Протягом лютого-березня місяців відбулося суттєве зниження концентрацій амонію сольового, за 

винятком створу Корсунь-Шевченківського водозабору, вміст нитритів значно зменшився і не перевищує 

ГДК. Протягом березня місяця концентрації фосфатів зменшилися у кілька разів, порівняно із лютим.   

Значно нижче нормативів впродовж березня місяця для місць розташування всіх питних водозаборів 

залишалися показники концентрацій інших елементів у воді (за винятком заліза загального, підвищений 

вміст якого обумовлений впливом підземного живлення в басейні річки). Їх вміст відповідає сезонним 

коливанням.  

 

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. 

. 

 

 
 


