
Щодо водогосподарської обстановки у басейні р. Рось травні 2020 року  
 

Гідрометеорологічна обстановка 
Перша декада травня у басейні річки Рось була помірно теплою. Похолодання, яке розпочалося в 

другій декаді тримається і до сьогодні. 

Найвища денна температура у травні склала +27,5°C. У той час як мінімальна температура вночі 

опускалася до +1°C. Середні показники денної та нічної температур складали +12,5°C і +6°C відповідно. 

У травні випало 123,5 мм опадів, що складає 268,4% від середньомісячної норми.  

На річках та водоймах басейну р. Рось спостерігалося незначне коливання рівнів та витрат води.  

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

до НПР з витратами в межах притоку.  

В верхній течії р.Рось – на Косівському водосховищі, рівень води коливався від 0,04 до          0,01 

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

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

0,20 до 0,05 м нижче НПР з витратами води в межах 1,1 – 1,6 м3/с.  

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

нижче рівня НПР до +0,09 м вище НПР з витратами води 3,5 м3/с. На Корсунь-Шевченківському 

водосховищі рівень води коливався від 0,09 до 0,07 м нижче НПР з витратами води 3,6 – 3,7 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 – 0,35 м3/с;  
з р. Роська с. Новоживотів, Вінницька область – 0,07 м3/с; 

з р. Росава с. Маслівка, Київська область – 0,08 м3/с.  
у гирлі основних приток р. Рось 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 - 0,12 – 0,14 м3/с;   
- р. Молочна с. Зрайки - 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. 

У травні 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. 

 

     РОВР річки Рось  забезпечує виконання доручення Держводагенства України №2021/3/5/11-20 

від 07.04.2020 року «Щодо забезпечення контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ».  Згідно 

спостережень РОВР річки Рось встановлено, що протягом тривалого періоду   у квітні та травні рівень 

води у Верхньому білоцерківському водосховищі зниження нижче відмітки НПР на 0,13м-0,19м, що є 

порушенням встановленого Держводагентством режиму роботи Верхнього білоцерківського 

водосховища. Це свідчить про те, що ТОВ ГІДРО-ІНВЕСТ забирає для потреб Білоцерківської ГЕС 

значно більше води, ніж притокові витрати. Для вжиття заходів, РОВР річки Рось направив листи ТОВ 



«БІЛОЦЕРКІВВОДА», в Державну екологічну інспекцію Столичного округу, в Управління 

Держрибагентства у м. Києві та Київській області, міському голові м. Біла Церква. Проте, листи 

залишилися без реагування. Рівень води у водосховищі продовжував падати. Така ситуація могла 

негативно вплинути на водопостачання міст Біла Церква та Умань та спричинити виникнення 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня.  Тому, РОВР річки Рось звернувся в 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Білоцерківської міської ради, в 

Київську облдержадміністрацію, в Департамент з питань ЦЗ та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи Київської ОДА щодо рогляду проблемних питань, пов’язаних з питним водопостачанням м. 

Біла Церква. За результатами двох засідань  комісії ТЕБ і НС Білоцерківської міської ради, ситуація 

змінилася, оскільки було прийнято рішення щодо безумовного дотримання встановленого режиму роботи 

Верхнього білоцерківського водосховища на весняно-літній період 2020 року. В свою чергу, РОВР річки 

Рось, починаючи з 30.04.2020, регулярно надає ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» письмову інформацію щодо 

обсягів притоку води на Верхнє білоцерківське водосховище. Відповідно до проведеної роботи Верхнє 

білоцерківське водосховище заповнене до НПР та відбувається його форсування для створення 

додаткового об’єму води. 

         На листи РОВР річки Рось, які були направлені на виконання доручення Держводагенства 

України №2021/3/5/11-20 від 07.04.2020 року «Щодо забезпечення контролю за дотриманням режимів 

роботи водосховищ», користувачі водних об’єктів, де розміщені ГЕС надсилають щоденну інформацію 

про погодинні скиди води. Дана інформація систематизується та аналізується. 

19.05.2020 року спеціалісти РОВР річки Рось разом із Департаментом житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради провели перевірку дотримання вимог Закону України № 0869 

від 29.08.2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування». 

Були обстежені прибережні захисні смуги річки Рось в межах міста Біла Церква. За їх результатами 

складені відповідні приписи. 

 

         Гідрохімічна обстановка 

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

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

- амоній сольовий: в 1,3 рази - на питному водозаборі м. Богуслав; 

- нітрити: в 1,4 рази - на питному водозаборі м. Богуслав; в 1,4 рази – на питному водозаборі                 

м. Миронівка. 

- БСК5: в 1,03 рази - на питному водозаборі м. Біла Церква; в 1,5 рази - на питному водозаборі                

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

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

водозаборі м. Богуслав; в 2,1 рази – на питному водозаборі м. Миронівка; в 1,8 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. 

 

 


