Протокол
засідання робочої групи Міжвідомчої комісії
по узгодженню режимів роботи водосховищ
і управлінню водними ресурсами у басейні р.Рось
м.Біла Церква

25 серпня 2015 р.

СЛУХАЛИ:
1. Аналіз водогосподарської обстановки в басейні р.Рось.
2. Звернення ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» щодо критичної ситуації на Верхньому
білоцерківському водосховищі, пов’язаної з можливим припиненням водопостачання
міст Біла Церква та Умань в результаті зменшення притокових витрат та рівнів води.
3. Пропозиції по покращенню ситуації на водозаборі питного водопостачання в
с.Глибочка Білоцерківського району Київської області.
Станом на 25.08.2015 року водогосподарська обстановка на руслових водосховищах була
така:
Водосховище
Косівське
Володарське
Щербаківське
Верхнє Білоцерківське
Білоцерківське середнє
Білоцерківське нижнє
Дибинецьке
Богуславське
Стеблівське
Корсунь-Шевченківське

Об'єм,
млн.м3
9,62
3,44
1,58
16,96
2,42
1,56
3,27
1,75
15,7
3,75

Проектні дані
НПР,
м
177,00
167,50
164,00
157,50
144,40
142,75
131,60
127,40
113,90
99,81

РМО,
м
173,00
165,00
162,10
150,40
142,70
141,50
131,00
126,60
111,70
97,70

Фактичні дані
Рівень,
Скид,
м
м3/с
175,43
0,4
167,40
0,85
163,45
1,1
156,76
1,5
144,10
1,5
142,25
1,8
131,26
2,0
127,40
2,0
113,15
2,5
99,71
2,5

В зв’язку зі зниженням рівня води на Верхньому білоцерківському водосховищі
виникла складна водогосподарська обстановка, яка ставить під загрозу стабільне
водопостачання жителів міст Біла Церква та Умань.
Відповідно листа ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» така ситуація може спричинити до
зупинення водопостачання м. Біла Церква, м. Умань та прилеглих населених пунктів
вже 5 вересня 2015 року.
Враховуючи пріоритетність забезпечення питних потреб населення, складну
гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в басейні р.Рось, яка пов’язана з
низькою водністю, для забезпечення необхідною кількістю води питного водозабору
міста Біла Церква, Комісія вирішила:
1. Просити комісію ТЕБ та НС Київської облдержадміністрації терміново
розглянути питання невиконання режимів роботи Тетіївських водосховищ № 1, № 3,
Шамраївського та Щербаківського водосховищ, що може призвести до виникнення
надзвичайної ситуації по водозабезпеченню міст Біла Церква та Умань.

2. Взяти до уваги, що у разі неприйняття дієвих заходів протягом 10 діб,
ситуація, враховуючи її можливий перебіг в умовах високої температури повітря, у
відповідності до Класифікатора надзвичайних ситуацій України ДК 019:2010,
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України
від 12.12.2012 року №1400 (№ 1.68 – зниження рівня води джерела централізованого
водопостачання нижче проектних позначок водозабірної споруди для міст з
населенням більше 100 тис. осіб), та пункту 4.3 Порядку класифікації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 року № 368 (порушення
нормальних умов життєдіяльності понад 50 тис. осіб на тривалий час (більш як на
3 доби) може перетворитися до надзвичайної ситуації природного характеру
державного рівня, код 20560.
3. БУВР Росі розробити додаткові режими роботи водних об’єктів для
підвищення водності р. Рось.
4. Комісії ТЕБ та НС Київської облдержадміністрації розглянути питання
існування гідрологічного заказника в с.Дуліцьке та ландшафтного заказника
«Лебединий» в м. Тетіїв, частина території яких включає Дуліцьке та Тетіївське № 3
водосховища, які згідно ст. 1 Водного кодексу України, призначені для створення
запасу води та регулювання її стоку.
5. Житомирському облводресурсів, Київводресурсів, БУВР Південного Бугу
рекомендувати переглянути обласні цільові програми розвитку водного господарства
та внести в них необхідні зміни, в яких передбачити пріоритетність виконання робіт
по реконструкції водосховищ з метою збільшення запасів води з можливістю
регулювання стоку.
6. Житомирському облводресурсів забезпечити санітарні витрати з водних
об’єктів, розташованих на р. Роставиця на території Житомирської області під час
проведення робіт по вилову риби.
7. Тетіївській міській раді, Шамраївській сільській раді та ПАТ «ГородищеПустоварівський цукровий завод» вжити заходів щодо невідкладного виконання
встановлених режимів роботи водосховищ.
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