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

18 травня 2015 р.

Головував: голова Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ
і управлінню водними ресурсами у басейні р.Рось Бабій П. О.
Присутні: члени Міжвідомчої комісії, представники ПРАТ «РОСАВА», Управління
житлово-комунального господарства та відділу охорони навколишнього природного
середовища Білоцерківської міської ради.
Усього: 10 осіб (список додається).

СЛУХАЛИ:
1. Аналіз водогосподарської обстановки в басейні р.Рось.
2. Розгляд звернення Білоцерківської міської ради щодо пониження рівня води на
Білоцерківському нижньому водосховищі на р.Рось для проведення робіт по
капітальному ремонту греблі та водовипусків Білоцерківського середнього
водосховища.
3.Пропозиції щодо встановлення режиму роботи Білоцерківського нижнього
водосховища на період виконання ремонтних робіт.
Станом на 18.05.2015 року водогосподарська обстановка на руслових
водосховищах наступна:
Водосховище
Косівське
Володарське
Щербаківське
Білоцерківське верхнє
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
176,99
1,2
167,50
1,8
163,68
2,5
157,46
4,0
144,44
5,0
142,75
6,0
131,52
7,0
127,31
8,0
113,92
10,0
99,74
10,0

В зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту греблі та
водовипусків Білоцерківського середнього водосховища на р. Рось в місті Біла
Церква, до БУВР Росі звернулась Білоцерківська міська рада щодо пониження рівня
води на Білоцерківському нижньому водосховищі на період виконання ремонтних
робіт.

Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в басейні р.Рось,
з метою забезпечення необхідних умов для здійснення робіт по капітальному
ремонту греблі Білоцерківського середнього водосховища, Комісія пропонує
встановити наступний режим роботи Білоцерківського нижнього водосховища:
1. На Білоцерківському нижньому водосховищі починаючи з 10 червня 2015
року провести роботи по пониженню рівня води на 0,5 м нижче НПР з витратами
води 35 м3/с. Об’єм скиду - 355 тис. м3. Термін пониження рівня води - 2 дні.
2. БУВРу Росі після закінчення ремонтних робіт розробити режим поступового
наповнення Білоцерківського нижнього водосховища та довести його до
виконавців.
3. ПРАТ «РОСАВА» забезпечити дотримання даного режиму роботи.

Голова Міжвідомчої комісії
Начальник БУВР Росі

Секретар Міжвідомчої комісії
Інженер контролю, діловодства, взаємодії із ЗМІ

П.Бабій

О.Немідько

Додаток

Список присутніх
на засіданні робочої групи Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи
водосховищ і управлінню водними ресурсами у басейні р.Рось 18 травня 2015 року
1. Бабій П. О. - Голова Міжвідомчої комісії
2. Немідько Н. М. - заступник начальника БУВР Росі по водних ресурсах, член
Міжвідомчої комісії
3. Вигівська О. Й. - провідний інженер-гідротехнік БУВР Росі
4. Немідько О. В. - секретар Міжвідомчої комісії
5. Сербін С. Г. - начальник територіального відділу №8 Київрибоохорони, член
Міжвідомчої комісії
6. Гапонова Т. В. - начальник відділу охорони навколишнього природного середовища
Білоцерківської міської ради
7. Швець М. І. - начальник департаметну енергетики ПРАТ «РОСАВА»
8. Горобченко В. Л. - інженер-гідротехнік ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», член
Міжвідомчої комісії
9. Ушаков О. А. - провідний спеціаліст Управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради
10. Посудевський Р. Л. - спеціаліст відділу благоустрою Управління житловокомунального господарства Білоцерківської міської ради

