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

25 вересня 2015 р.

СЛУХАЛИ:
1. Аналіз водогосподарської обстановки в басейні р.Рось.
2. Пропозиції по покращенню ситуації на питному водозаборі міста КорсуньШевченківський.
Станом на 25.09.2015 року водогосподарська обстановка на руслових водосховищах була
така:
Водосховище
Косівське
Володарське
Щербаківське
Верхнє Білоцерківське
Білоцерківське середнє
Білоцерківське нижнє
Дибинецьке
Богуславське
Стеблівське
Корсунь-Шевченківське

Проектні дані
Об'єм,
НПР,
млн.м3
м
9,62
177,00
3,44
167,50
1,58
164,00
16,96
157,50
2,42
144,40
1,56
142,75
3,27
131,60
1,75
127,40
15,7
113,90
3,75
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
175,39
0,4
167,36
1,4
163,33
1,5
156,81
0
144,25
1,6
142,25
2,0
131,36
3,0
127,40
3,0
113,53
2,5
99,75
2,5

До БУВР Росі надійшло звернення міського голови міста КорсуньШевченківський Гайдая О. В. щодо погіршення якості води на питному водозаборі
міста Корсунь-Шевченківський. Згідно листа міського голови, впродовж останніх
трьох тижнів у Корсунь-Шевченківському районі спостерігається небезпечна
екологічна ситуація. В Стеблівському та Корсунь-Шевченківському водосховищах
знизилась прозорість води, з’явився неприємний запах та виявлено загибель риби.
Тому міська рада просить здійснити негайну промивку р. Рось на ділянці
Стеблівського та Корсунь-Шевченківського водосховищ.
Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в басейні
р.Рось, з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації на водозаборі міста
Корсунь-Шевченківський, Комісія вирішила:
1. Корсунь-Шевченківському районному відділенню ДУ «Черкаський обласний
лабораторний центр Держсанепідслужби України»:
1.1. З метою визначення джерела забруднення Стеблівського та КорсуньШевченківського
водосховищ
провести
соціально-гігієнічний
моніторинг
поверхневих вод р. Рось в Корсунь-Шевченківському районі.
1.2. Виконати відбір бактеріологічних проб води на Стеблівському та КорсуньШевченківському водосховищах.
1.3. На основі проведеного моніторингу здійснити аналіз причин і умов
погіршення санітарної та епідемічної ситуації, підготовку пропозицій щодо

санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів і контроль за їх
проведенням.
2. Провести комісійне обстеження Корсунь-Шевченківського гідровузла.
3. Органам місцевого самоврядування (Корсунь-Шевченківській районній раді):
3.1. Забезпечити відповідне фінансування проведення робіт КорсуньШевченківським районним відділенням ДУ «Черкаський обласний лабораторний
центр Держсанепідслужби України» по визначенню джерела забруднення річки Рось
в Корсунь-Шевченківському районі.
3.2. Провести розчистку акваторії Корсунь-Шевченківського водосховища в
районі водозабору.
3.3. Звернутися до обласної ради про виділення коштів з обласного бюджету для
реалізації розроблених програм по екологічному покращенню р. Рось у КорсуньШевченківському районі.
4. КП «Водоканал», Корсунь-Шевченківському районному відділенню ДУ
«Черкаський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» доводити
до відома населення інформацію щодо стану якості води на водозаборі м. КорсуньШевченківський.
5. Державній екологічній інспекції у Черкаській області, КорсуньШевченківській районній державній адміністрації
рекомендувати
органам
місцевого самоврядування забезпечити здійснення контролю за створенням
водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за дотриманням режиму
використання їх територій.
6. Управлінню охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та
регулювання рибальства в Черкаській області відповідно до п. 4 Положення про
органи рибоохорони Державного агентства рибного господарства України,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від
19.01.2012 № 26 забезпечити здійснення контролю у галузі охорони, використання і
відтворення водних біоресурсів.
7. Корсунь-Шевченківській міській раді вирішити питання будівництва споруд
попередньої очистки ВОС та каналізаційних очисних споруд КП «Водоканал».
8. Черкаському регіональному управлінню водних ресурсів здійснювати
регулярний лабораторний контроль якості води в Стеблівському та КорсуньШевченківському водосховищах.
9. Відповідно до листа міського голови м. Корсунь-Шевченківський щодо
проведення термінової промивки Стеблівського і Корсунь-Шевченківського
водосховищ, вважати за недоцільне проведення промивки в зв’язку з недостатньою
кількістю водних ресурсів та зважаючи на те, що за даними лабораторних досліджень
Черкаського РУВР якість води у Стеблівському водосховищі гірша, ніж у КорсуньШевченківському.
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