"СТЕЖКАМИ ДО ЧИСТИХ ДЖЕРЕЛ"

Джерело, здається, краплинка, але їх велика кількість. Як невтомні трудівники, ніби
капіляри людського організму, живлять вони природу вологою, дають життя та омолоджують
наші струмки, потічки, ріки. Природа - це організм, в якому все взаємопов'язано: немає
незначного або зайвого. Відновлюючи хоча б одне джерело живої води, ми робимо природу
здоровішою, даємо можливість нашим нащадкам милуватися прозорими водами річок, озер,
ставків, струмків, пити цілющу воду джерел.
Всім відома притягальна сила джерел. Із земних глибин вони виносять на поверхню
цілющу вологу. Жоден мандрівник не може пройти повз, щоб не зупинитися, не припасти до
кришталевої студеної воді. І ніде - ні в людних місцях, ні в безкрайньому степу - джерело не
залишається непоміченим, до нього завжди є стежка - він потрібний не тільки людям, а й
звірам, птахам.
Приваблива сила джерел має глибокі історичні корені. Вода в них завжди була чистішою
води річок, озер і будь-яких інших поверхневих джерел. Тому люди, здавна прагнули
користуватися джерелами, селилися навколо них, зберігали і облаштовували їх, передавали
нащадкам історію, давали накази оберігати їх та відновлювати.
При сучасній активній господарській діяльності оберегти джерела від виснаження та
забруднення стало непросто. Від чого ж виснажуються або навіть зовсім зникають джерела?
Причин тому може бути чимало: вирубка лісу, порушення грунтово - рослинного покриву в
зоні харчування джерела, перетин водоносного пласта при будівництві, осушення місцевості, в
результаті якого знижується рівень підземних вод.
Цілком зрозуміла тривога людей, на очах яких гинуть джерела, що налічують
багатовікову історію. Збереження їх є складовою частиною програми охорони навколишнього
середовища.
На виконання доручення Президента України № 439/25199-01 від 27.10.97р., Прем'єрМіністра України № 2160/2 від 30.10.97р. та відповідного розпорядження Київської обласної
державної адміністрації № 345 від 30.01.98р. започаткована щорічна громадська акція «До
чистих джерел», яка спрямована на розширення в суспільстві практичної природоохоронної
діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм України,
раціональне використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності
громадян щодо охорони водних ресурсів шляхом залучення широких верств населення до
природоохоронної роботи, розвитку громадських екологічних ініціатив.
Басейновим управлінням водних ресурсів р.Рось щорічно за участю районних
державних адміністрацій, сільських рад, місцевих шкіл, проводяться семінари “До чистих
джерел” по відродженню та збереженню водних джерел, їх облаштуванню та
паспортизації. Назва семінару пов’язана з основною метою – відродженням водних джерел, що
живлять наші ріки. До підготовки та проведення семінарів залучаються організації та
установи, які здійснюють природоохоронну діяльність, органи лісового господарства та
екології, громадські організації, підприємці та фізичні особи.
Мета управління – розширення практичної діяльності спрямованої на
залучення жителів басейну р.Рось до збереження водних об’єктів у їх природному стані,
створення умов щодо самоочищення водойм, річок, та потічків, необхідності постійно
поповнювати їх чистою водою, збереження та відновлення джерел, криниць, струмків,
річок. Ця робота стала систематичною, реальною практичною справою по відродженню та
охороні джерел. В 1998-2014 роках в басейні річки Рось виявлено 403 джерела, з них
облаштовано 288, паспортизовано 103 джерела. Розуміючи важливість проведення таких

акцій, БУВР Росі широко пропагує через засоби масової інформації та на сайті управління
бережливе ставлення до водних об’єктів, закликає громадськість активно включатися в роботу
по відродженню водних джерел.
У 2013 році було проведено семінар у Таращанському та Богуславському районах, у 2012
році - у Білоцерківському та Сквирському районах Київської області. У 2015році планується
провести семінар у інших районах басейну річки Рось.
Згідно графіка проведення в 2014 році семінарів-нарад по відродженню та збереженню водних
джерел та охороні водних ресурсів в Київській області в межах щорічної акції «До чистих
джерел», затвердженого Київською облдержадміністрацією, Басейновим управління водних
ресурсів річки Рось 25 червня 2014 року проведено семінар у Володарському та Тетіївському
районах Київської області.
У семінарі прийняли участь: голова Володарської районної державної
адміністрації Завальнюк В.В., голова Володарської районної ради Мусієнко П.Ф., заступник
міського голови м.Тетіїв Дем’янчук П.В., керуючий справами Тетіївської районної ради
Денисюк С.М., президент Київської обласної торгово-промислової палати та голова Басейнової
ради р.Рось Рябоконь О.Г., доктор географічних наук, головний науковий співробітник
Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
Вишневський В.І., сільські голови сіл Володарського району району: Городище-Пустоварівка –
Гончарук О.А., Косівка – Козачук В.В., Тетіївського району: Теліженці – Дорошук І.В.,
краєзнавець-аматор
Білоконь
П.П.,
митець-аматор
Зоренко
І.Я.,
До
акції
долучилися представники громадськості, місцеві школи, релігійні громади. Передусім, були
організовані зустрічі з органами місцевого самоврядування, залучені школярі. Внаслідок чого
проведено практичні заходи з впорядкування і догляду джерел. Для висвітлення роботи
семінару було запрошено кореспондента газети: «Юр’ївська земля» Ткач А.А.
Учасникам семінару було представлено відновлене джерело «Гранітове» розташоване
біля заплави р.Рось в межах с.Городище-Пустоварівської сільської ради Володарського району.
Джерело виклинює з-під гори з покладів граніту, звідки ймовірно пішла назва джерела.
Сільський голова Гончарук О. А. розповів, що за переказами найстаріших мешканців
села, джерело відоме з 1850 року, з нього брали воду для панського маєтку поміщика
І.Підгорського. Мешканці сіл Мала Сквирка Сквирського району, Фесюри Білоцерківського
району, Городище - Пустоварівка Володарського району вважають воду джерела «Гранітове»
цілющою, користуються нею не тільки для пиття, а й для лікування органів травлення. Вода в
джерелі приємна на смак, холодна, прозора. Дебіт джерела надзвичайно сильний. За сприяння
Городище-Пустоварівської сільської ради було облаштовано джерело, підхід до нього
викладено дощатим настилом, огороджено декоративним парканом та встановлений хрест.
Настоятель місцевого Святотоїцького храму о.Сергій освятив джерело словами святої
молитви: “Всемогутній, вічний Боже… Ти в своїй доброті створив воду, щоб вона давала життя
сухій землі, а наші тіла очищувала і зміцнювала... Щоб вода ця стала даром освячення,
ізбавленням від гріхів, на зцілення душі і тіла, і на всяку особливу користь… Щоб була вона на
очищення душ і тілес усім, що з вірою черпають і причащаються нею".
У селі Рачки Володарського району учасники семінару відвідали криничку – джерело
«Мисливське». Криничка розташована на пагорбі. Під нею широка долина, по
якій звиваючись голубою стрічкою, протікає річка Рось. Чудова природа, чисте насичене
ароматом живиці та різнотрав’ям повітря. Споконвіку жителі навколишніх населених
пунктів знали про її існування, приходили по смачну кришталеву воду.
Десять років тому за ініціативою Мисливського господарства «Росівське» було
облаштовано малу архітектурну форму над джерелом. На сьогоднішній день джерелом
«Мисливське» опікується директор Мисливського господарства «Росівське» Ганевський
Євгеній Степанович подаючи приклад дбайливого ставлення до води. При підготовці до
семінару дерев’яні частини малої архітектурної форми побілені, територія обкошена.
У селі Ратуш Володарського району учасникам семінару представлена прибережна
захисна смуга та став, який розташований на р.Торц, притоці р.Рось, і знаходиться в
оренді СФГ АФ «Вікторія». Орендар ставу підтримує став та гідротехнічну споруду у
відмінному екологічному та технічному стані. Прибережна захисна смуга відведена, постійно
здійснюється догляд за нею, в міру необхідності проводиться комплекс доглядових робіт.

В селі Косівка Володарського району учасники семінару відвідали джерело «Капличка».
Дебіт джерела сильний, вода прозора, холодна. Вода в ньому вважається цілющою, люди
долають подекуди сотні кілометрів, надіючись на зцілення. Джерело знаходиться в
мальовничому куточку гаю. Забило джерело в кінці ХІХ – на початку ХХ століття і має дуже
цікаву історію, яку розповіли учні місцевої школи.
Земельною ділянкою, на якій розташоване джерело володіла родина, яка закидала
джерело землею та глиною. А на Вінничині в селянській родині сліпій дівчинці приснився сон,
що саме це засипане джерело зцілить її, що вона прозріє. Селянин з дочкою їхав селами
розповідаючи сон та розпитуючи про наявні джерела. Та ні з одного джерела вода не
допомогла його дитині. В селі Косівка місцева малеча розповіла про засипане джерело та бігла
поруч воза показуючи дорогу до нього. Батько руками розрив насипану землю та глину і
забило джерело. Дівчинка вмилася водою і перші слова її були: «Я бачу». З того часу до джерела
не заростає стежина.
Джерело «Капличка» відоме в Володарському районі і поза його межами. Напуває своєю
водою не тільки мешканців с.Косівка, а й людей, що проїжджають. Як розповів сільський
голова Козачук В.В. інколи, щоб набрати води з джерела, люди стоять в черзі по півгодини. В
2013 році за фінансової підтримки генерального директора корпорації СГП «ФКЛТД», «РОПА
Агросервіс», «Зеніт» у Володарському районі» Каплуна М.С. було зведено купол над джерелом
та розписано стелю миротворчими іконами відомим скульптором-аматором у Володарському
районі Зоренком І. Я.
Начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Рось за активну участь у
відродженні та збереженні водних джерел та підготовці до семінару у Володарському і
Тетіївському районах Київської області в межах щорічної акції «До чистих джерел» нагородив
грамотами у Володарському районі: сільського голову села Городище Пустоварівка –
Гончарука О.А., начальника мисливського господарства «Росівське» Ганецького
Є.С., скульптора Зоренко І.Я., генерального директора корпорації СГП «ФКЛТД», «РОПА
Агросервіс», «Зеніт» у Володарському районі Каплуна М.М., інженера-гідротехніка служби
водних об’єктів річок Рось, Тарган, Рогозянка, Торц, Гнилий Тікич, Цицілія Севрук Г.В.
Підведення підсумків відбулося в м.Тетіїв. Президент Київської обласної торговопромислової палати та голова Басейнової ради р.Рось Рябоконь О.Г привітав присутніх та
відмітив спільну роботу, яка була проведена в Володарському та Тетіївському районах, по
збереженню та відродженню водних ресурсів, в тому числі і водних джерел.
Начальник БУВР річки Рось Бабій П.О. зазначив значний внесок присутніх у справу
збереження водних ресурсів, необхідність відроджувати старі джерела та відкривати нові.
Заступник міського голови м.Тетіїв Дем’янчук П.В. подякував присутніх за участь у
семінарі «До чистих джерел», розповів про відродження джерел у Тетіївському районі, про
проблеми, що виникають з фінансуванням та з виготовленням проектно-кошторисної
документації при відродженні нових джерел.
Заступник начальника по водних ресурсах Немідько Н.М. відмітила необхідність
відродження та збереження джерел, залучення до цих акцій шкільної молоді.
Г.Севрук
інженер-гідротехнік БУВР Росі

