2018 р.

Згiдно зi стаrrямн 76,78 Водного кодексу
УкраУнита постановою Кабiне1)' MiHicтpiB
УкраУни вiд 20.01.1997 N2 41, дотримання
встановлених режимiв роботн
днiпровських

вадосхавищ

е обов'язковим

для Bcix учасникiв водогосподарського
комплексу

м. Киi"в

28 вересня 2018 року

Виходячи з гiдрометеорологiчнOl 1 водогосподарськоi" обстановки на
Днiпрi, гiдрологiчного прогнозу. на жовтень, розрахункiв АСУБ-~нiпро та з
метою забезпечення
питного
водопостачання
населення,
шдтримання
екологiчно-безпечного
стану днiпровських
водосховищ,
рацiонального
використання гiдроенергетичного потенцiалу каскаду, встановити наступний
режим роботи каскаду днiпровських воДосховищ (протокол вiд 28.09.2018
додаcrься) у жовтнi 2018 року:
1.
По KII"i8CbKOMY
80ДОСХО8I1ЩУ:
ГЕС працю€ на притокових
витратах та за рахунок поступового спрацювання. Станом на 1 листопада
середньодобовий piBeHb води у водосховищi (водпост Толокунь) Ma€ бути в
межах 102,50-102,60 м БС.
Добове регулювання потужностi Киi'вськоi"ГЕС обмежу€ться коливанням
piBHiBводи бiля Ки€ва (MicTметро) не бiльше нiж 0,8 метра.
По K:lIIiBCbKOMY
ВОДОСХО8I1ЩУ:
ГЕС працю€ на притокових витратах.
Середньодобовий
piBeHb у верхньому
б'€фi
водосховищапротягом
жовтня Ma€бути в межах 91,35-91,45 м БС.
По КРСМСII'IУЦЬКОМУ
80ДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працю€ у режимi поступового
спрацювання. Станом lIа 1 листопада piBeHb води у воДосховищi Ma€ бути в
межах 79,50-79,60 м БС (середнiй piBeHb води у воДосховищi, данi
УкргiдрометцеIlТру).
По КаМ'!IIIСЫСОМУ ВОДОСХОВIIЩУ: ГЕС працюе на притокових витратах iз
забезпеченням постiйних попускiв у нижнiй б'еф не менше нiж 400 м3/с,
вiдповiдно до санiтарних умов м. Днiпро. Середньодобовий piBeHb води
протягом жовтня мае бути в межах 63,8-64,0 м БС.

По Днiпровському ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притокових витратах.
Коливання рiвня води у верхньому б'ефi (бiля греблi) викликане добовим i
тижневим регулюванням ГЕС допускаеться до 0,7 м нижче вiд НПР (51,4 м БС).
За умовами навiгацi! забезпечуеться гранично допустимий piBeHb
спрацювання верхнього б'ефу (бiля греблi) 51,1 м БС пiд час проходження
великогабаритних суден на лiмiтуючих дiлянках.
дп «Укрводшлях», фiлi! АМПУ «Днопоглиблювальний флот»
НЕК «Укренерго» погодити графiк проходження суден iз зануренням 3,0 i
бiльше MeTpiB та оперативно погоджувати !х проходження у BepxiB'"i
воДосховища у кожному конкретному випадку.
дп «Укрводшлях», фiлi! АМПУ «Днопоглиблювальний флот» за умов
рацiонального використання гiдроелектроенергi"i передбачати проходження
великогабаритних суден у BepxiB'"i воДосховища у години пiково"i роботи
Середньоднiпровсько"i ГЕС.
По Каховському ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притокових витратах та
за рахунок поступового спрацювання. Станом на 1 листопада piBeHb води у
воДосховищi мае бути в межах 15,40-15,50 м БС.
2. Упрводресурсiв
Держводагентства,
Басейновому
управлillll/О
ВОДНIIХpecypciB середнього Днiпра, МiжрегiоналыlOМУ офiсу заХIIСlIIlХ
MaclIBiB ДlliпрОВСЬКIIХВОДОСХОВlIЩ
забезпечити дотримання режиму роботи
днiпровських воДосховищ та виконання рекомендацiй KOMici!.

НачаЛЬlIlIК упрводресурсiв

О.ЛIIСЮК

Протокол
засiдашш Мiжвiдом'ю'j KOMici"iпо УЗГОДЖСIIШО
РСЖlIмiв роБОТII ДlliПРОВСЬКIIХВОДОСХОВIIЩ
па ЖОВТСIlЬ2018 року
28 вересня 2018 року

м. Ки"iв

Присутнi: список додаеться.

Слухали:
1. Iнформацiю
Укргiдрометцентру
щодо прогнозу водностi У басейнi
р. Днiпро у жовтнi 2018 року.
2. Про якiсний стан води у днiпровських водосховищах.
3. Пропозицi"i учасникiв KOMici"i щодо режиму роботи днiпровських
водосховищ у жовтнi 2018 року.

За прогнозом
Укргiдрометцентру,
жовтнi 2018 року очiкуеться в середньому
жовтня - 809 мЗ/с).

воднicть
Днiпра
бiля Киева у
535 мЗ/с, або 66% вiд норм и (норма

Прогноз припливу води до Ки"iвського та KaHiBcbK6ro водосховищ
у жовтнi 2018 року:

Перiод

Жовтень

1 декада
11 декада
III декада
Жовтень, середнiй
Жовтень

1 декада
11 декада
III декада
Жовтень,середнiй

Iнтервал очiкуваних
Приплив
Приплив
значень
50% забезп.,
у 2017 р.
3
3
мЗ/с
мЗ/с
м /с
км
КIIУВСЬКСВОДОСХОШIЩС
390-420
0,34-0,36
410-440
0,35-0,38
430-460
0,41"6,44
410-440
1,1-1,2
550
471
KalliBcbKC ВОДОСХОВIIЩС
(cTiK р. Десна бiля гирла)
95-115
0,08-0,10
100-120
0,09-0,10
110-130
0,11-0,12
100-120
0,27-0,32
165
107

Станом на 27 вересня 2018 р. на KacKaдi днiпровських
та ка водогосподаоська о б становка:
Пооектнi JiBHi, м БС
Водосховища

Киi"вське

Нормальний

103,00

Мiнiмальний

Фактичнi данi на
27.09.2018
PiBeHb
Вiльний
верхнього
об'€м,
б'€фу, м БС млн.куб.м

1О1,50

102,67
(n/п

KaHiBcbKe
Коеменчvцьке
Кам'янське
ДнiПDовське
Каховське
Всього:

91,50
81,00
64,00
51,40
16,00

воДосховищ склалася

91,00
75,75
63,00
48,50
12,7

-293,0

ТОЛОКУНЬ)

91,40
79,98
63,97
51,35
15,51

-65,8
-2186,8
-17 ,О
-20,3
-1049,2
-3632,1

Каскад днiпровських
воДосховищ
праЦlOвав у BepecHi в реЖИМl,
узгодженому МiжвiдомчоlO KOMici€lO,i станом на 27 вересня його наповнення
склада€ 91,7% вiд проектного.
За iнформацi€1O Мiжрегiональному
офiсу захисних масивiв днiпровських
водосховищ, якiсний стан води у KacKaдi днiпровських воДосховищ задовiльний.
За результатами проведених протягом верееня дослiджень у басейнi Днiпра,
гiдрохiмiчний стан води водосховищ та основних водотокiв басейну знаходився на
задовiльному piBHi з природними змiнними значеннями якiсних показникiв вод,
характерних для метеорологiчного лiтнього перiоду,
в подальщому з природними
змiнними значеннями якiсних показникiв вод, характер них для початкового OciHHboro
перlОДУ.
Процес (щвiтiння» вод також проходив цьогорiч у середньому iнтервалi i при
вiзуалыIмуy спостережеllнi при вiдборах проб води мав нижчу iнтенсивнiсть, нiж в
ocтaHHi 3-4 роки. У пiвнiчнiй частинi басейну цвiтiння води закiнчилося, а з
встановленням прохолодних ночей у III декадi серпня в центральнiй частинi та пiвднi
у 1та III декадах верееня.
Виходячи з гiдрометеорологiчноi"
та водогосподарськоi"
обстановки на
Днiпрi, гiдрологiчного
прогнозу,
розрахункiв
АСУБ-Днiпро
та з метою
забезпечення
питного
водопостачання
населення,
пiдтримання
екологiчнобезпечного стану днiпровських водосховищ, комiсiя пропону€ встановити такий
режим роботи каскаду днiпровських воДосховищ у жовтнi 2018 року:
1.
По КнIвському ВОДОСХОВIIIЦУ:
ГЕС працю€ на притоков их витратах
та за рахунок поступового спрацювання. Станом на 1 листопада середньодобовий
piBeHb води у водосховищi (водпост Толокунь) Ma€ бути в межах 102,50102,60 м БС.
До бове регулювання потужностi КИIвськоi" ГЕС обмежуcrься коливанням
piBHiBводи бiля Ки€ва (MicT метро) не бiльще нiж 0,8 метра.

а

По KaHiBCbKOMY водосховнщу:
ГЕС працюе на притокових витратах.
Середньодобовий
piBeHb у
верхньому
б'ефi
воДосховища
протягом
жовтня мае бути в межах 91,35-91,45 м БС.
По KpCMCH"YЦI,KOMYводосховнщу:
ГЕС праЦIOе у режимi поступового
спрацювання. Станом на 1 листопада piBeHb води у водосховищi мае бути в межах
79,50-79,60 м БС (середнiй piBeHb води у водосховищi, данi Укргiдрометцентру).
По Кам'IIНСЬКОМУ ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притоков их витратах iз
3
забезпеченням
постiйних попускiв У нижнiй б'ефне
менше нiж 400 м /с,
вiдповiдно до санiтарних умов м. Днiпро. Середньодобовий piBeHb води протягом
жовтня мае бути в межах 63,8-64,0 м БС.
По ДнillРОВСЬКОМУ ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притокових витратах.
Коливання рiвня води у верхньому б'ефi (бiля греблi), викликане добовим i
тижневим регулюванням ГЕС, допускаcrься до 0,7 м нижче вiд НПР (51,4 м БС).
За умовами
навiгацii' забезпечуcrься
гранично
допустимий
piBeHb
спрацювання верхнього б'ефу (бiля греблi) 51,1 м БС пiд час проходження
великогабаритних суде н на лiмiтуючих дiлянках.
ДП
«Укрводшлях»,
фiлii' АМПУ
«Днопоглиблювальний
флот»
i
НЕК «Укренерго» погодити графiк проходження суден iз зануренням 3,0 i бiльше
MeTpiB та оперативно погоджувати ух проходження у BepxiB'i' водосховища у
кожному конкретному випадку.
ДП «УкрвоДшлях», фiлii' АМПУ «Днопоглиблювальний
флот» за умов
рацiонального
використання
гiдроелектроенергi"i
передбачати
проходження
великогабаритних
суден у BepxiB'"i воДосховища у години пiково"i роботи
Середньоднiпровсько"i ГЕС.
По Каховському
ВОДОСХОВIIIЦУ:
ГЕС працюе на притокових витратах та за
рахунок поступового
спрацювання.
Станом на 1 листопада piBeHb води у
водосховищi мае бути в межах 15,40-15,50 м БС.
2. У разi змiни обсягiв стоку р. Днiпро (нижче або вище вiд прогнозованого)
або погiршення якостi води на KacKaдi воДосховищ оперативнiй робочiй групi
розглянути необхiднiсть вiдповiдного коригуваНIIЯ режимiв роботи воДосховищ на
позачерговому засiданнi Мiжвiдомчо"i KOMici"i.
3. РСКОМСlIдуватн:
3.1.
Дсржводагснтству
затвердити
режими
роботи
дншровських
воДосховищ згiдно з пропозицiями учасникiв Мiжвiдомчо"i KOMici"i.
3.2. ДсржрнбаГСIIТСТВУ встановити постiйний контроль за станом риби у
водосховищах Днiпровського
каскаду. При необхiдностi коригування режиму
роботи водосховищ,
пов'язаних
з погiршеНIIЯМ iснування риби, TepMiHoBO
повiдомляти упрводресурсiв Держводагентства.
3.3. ЛабораторшlМ цснтрам МОЗ УкраУнн забезпе"ити контроль за якiстю
води та санiтарним
станом зон питних водозаборiв
згiдно з режимом
спостережень.
Про змiни
якiсного
стану
води
регулярно
iнформувати
Держводагентство,
Мiнприроди, MiHperioH та iнших заiнтересованих
учасникiв
водогосподарського комплексу басей ну Днiпра.
3.4. Дсржскоiнспскцi"i,
Дсржр"баГСIIТСТВУ, БаССЙIIОВОМУ управлiНIIIО
ВОДIIНХ pCCypCiB ССРСДIlЬОГОДнiпра,
МiжрсгiОllальному
офicу заХIIСНIIХ
MaclIBiB ДlliПРОВСЬЮIХ IЮДОСХОВIIЩ здiйСНIOвати постiйний
монiторинг

водогосподарськоi"
ситуацii" у басейнi
р. Днiпро,
у разi ускладнення
водогосподарськоi" ситуацii' iнформувати Мiжвiдомчу комiсiю та внести пропозицii"
щодо i"i позачергового скликання для вжиття необхiдних заходiв.
4. ДержводаГСJlТСТВУ,
БаССЙJlОВОМУ
УllравлiJlIIIО
ВОДJlIIХ
pecypciB
сереДIIЬОГО

Дlliпра,

МiжрсгiОllаЛЬJlОМУ

офicу

заХIIСlIlIХ

MaclIBiB

ДJlillРОВСЬКIIХ

ВОДОСХОВIIЩ забезпечити

дотримання встановлених режимiв роботи днiпровських
водосховищ та виконання рекомендацiй засiдання KOMicii".

На'ШЛЫIIIК

УIIРводрссурсiв

О.ЛIIСIOК

