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Згiдно зi статгями 76,78 Водного кодексу
Укра";ни та постановою Кабiнету MiHicтpiB
Укра'iни вiд 20.01.1997 N. 41, дотрнмання
встановлених режнмiв роботи
днiпровських

ВОДОСХО8ИЩ

для Bcix учасникiв

(:

обов'язковим

водогосподарського

комплексу

м. КИ1В

30 листопада 2018 року

Виходячи з гiдрометеорологiЧНОl i водогосподаРСЬКОl обстановки на
Днiпрi, гiдрологiчного прогнозу на грудень та з метою забезпечення питного
водопостачання
населення,
пiдтримання
екологiчно-безпечного
стану
днiпровських водосховищ, рацiонального використання гiдроенергетичного
потенцiалу каскаду, встановити наступний режим роботи каскаду днiпровських
водосховищ (протокол вiд 30.11.2018 додаеться) у груднi 2018 року:
1. По KlI'iBCbKOMY ВОДОСХОВIIЩУ:ГЕС працюе на притокових витратах та
за рахунок поступового спрацювання. Станом на 1 сiчня середньодобовий
piBeHb води у водосховищi (водпост Толокунь)
мае бути в межах
102,40-102,30 м БС.
Добове регулювання потужностi КИ1ВСЬКОl
ГЕС обмежуеться коливанням
piBHiBводи бiля Киева (MicTметро) не бiльше нiж 0,8 метра.
По KaHiBcbKOMY ВОДОСХОВIIЩУ: ГЕС працюе на притокових витратах.
Середньодобовий piBeHb у верхньому б'ефi воДосховища протягом грудня мае
бути в межах 91,45-91,35 м БС.
По
Кременчуцъкому
ВОДОСХОВIIЩУ: ГЕС
працюе з поступовим
спрацюванням. Станом на 1 сiчня piBeHb води у воДосховищi мае бути в межах
78,90-78,80
м
БС
(середнiй
piBeHb води
у
водосховищi,
данi
у кргiдрометцентру).
По Кам'ЯIIСЪКОМУ водосховищу: ГЕС працюе на притокових витратах iз
забезпеченням постiйних попускiв у нижнiй б'еф не менше нiж 400 куб. м/с,
вiдповiдно до санiтарних умов м. Днiпро. Коливання рiвня води у верхньому
б'ефi (бiля греблi) витримуеться в межах 63,5-64,0 м БС.
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По Каховському
ВОДОСХОВIIЩу:ГЕС праЦюе на ПРИТОКОвих
Станом на 1 сiчня piBeHb мае бути в межах 15,50-15,40 м БС.
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Протокол
засiдання Мiжвiдомчоi KOMiciiпо узгодженНlО
режимiв роботи днiпровських воДосховищ
на грудень 2018 року

м. Ки)в

30 листопада 2018 р.

Присутнi: список додаеться.

Слухали:
1. Iнформацiю Укргiдрометцентру щодо прогнозу BOДHOCТl
У басей н
Днiпра у груднi 2018 року.
2. Про якiсний стан води у днiпровських воДосховищах.
3. Пропозицi) учасникiв KOMici)щодо режиму роботи дншровськи
воДосховищ У груднi 2018 року.
За прогнозом Укргiдрометцентру, воднiсть Днiпра бiля Киева у грудн
2018 року очiкуеться в середньому 495 мЗ/с або 54% вiд норми (норма грудн
- 909 мЗ/с).
ПРОГIIОЗПРИПЛIIВУВОДIIдо Киiвського та Каlliвського
у груднi 2018 року:

Перiод

Iнтервал очiкуваних
значень
Mj/c
I км3

воДосховнща

Приплив
50% забезп.,
мЗ/с

Приплнв

у 2017 р.,
мЗ/с

Киiвське воДосховнще

грудень 1декада
11декада
III декада
грудень,середнiй
Канiвське

грудень 1декада
11декада
III декада
грудень,середнiй

0,32-0,37
0,29-0,36
0,29-0,38
645
0,90-1,1
воДосховище (cTiKр. Десна бiля гнрла)
0,10-0,13
110-150
0,09-0,12
100-140
0,09-0,2
90-130
0,27-0,37
187
100-140
370-430
335-415
300-400
335-415

981
1100
1250
1120
194
217
258
224

Станом на 29 листопада 2018 р. на каскадi днiпровських водосхови[
склалася така водогосподарська обстановка:

Проектнi
ВоДосховища

Киi'вське

Нормальний

103,00

I iBHi,м

БС

Мiнiмальний

101,50

Фактичнi данi на
29.11,2018
PiBeHb
Вiльний
верхнього
об'ем,
б'ефу,
млн.куб.,'
мБС
102,48
-452,0
(8In

KaHiBcbKe
Кременчуцьке
Кам'янське
Днiпровське
Каховське
Всього:

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

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

ТОЛОКУНЬ)

91,46
79,13
63,90
51,33
15,46

-26,0
-3843,6
-56,6
-28,4
-1155,6
-5562,2

Каскад днiпровських воДосховищ працював у листопадi 2018 року
режимi, узгодженому Мiжвiдомчою комiсiею, i станом на 29 листопада йог
наповнення складае 87,3% вiд проектного.
За
iнформацiею
Мiжрегiонального
офiсу
захисних
маСИВI
днiпровських водосховищ, якiсний стан води у KacKaДl дншровськи
воДосховищ задовiльний.
Виходячи з гiдрометеорологiчноi' i водогосподарськоi' обстановки
басейнi Днiпра, гiдрологiчного прогнозу на грудень та з метою забезпеченн
питного водопостачання населення, Пlдтримання екологiчно-безпечног
стану днiпровських водосховищ, Мiжвiдомча комiсiя пропонуе встановит
наступний режим роботи каскаду днiпровських воДосховищ на груден
2018 року:
1. По Klli'BCbKOMY ВОДОСХОВIIЩУ: ГЕС працюе на притокових витрата
та за рахунок поступового спрацювання, Станом на 1 сiчня середньодобови
piBeHb води у воДосховищi (водпост Толокунь) мае бути в межах 102,40
102,30 м Бс.
Добове регулювання
потужносТl Киi'вськоi' ГЕС обмежуcrьс
коливанням piBHiBводи бiля Киева (MicTметро) не бiльше нiж 0,8 метра,
По KalliBcbKOMY
ВОДОСХОВIIЩУ: ГЕС працюе на притокових витратю
Середньодобовий piBeHb у верхньому б'ефi воДосховища протягом груд н
мае бути в межах 91,45-91,35 м БС.
По Кремеll'IУЦЬКОМУ
ВОДОСХОВIIЩУ: ГЕС
працюе з поступовю
спрацюванням. Станом на 1 сiчня piBeHb води у водосховищi мае бути
межах 78,90-78,80 м БС (середнiй ршень води у водосховищi, дан
Укргiдрометцентру).
По Кам'ЯIIСЬКОМУ ВОДОСХОВIIЩУ: ГЕС працюе на притокових витрата
1З забезпеченням
постiйних попускiв у нижнiй б'еф не менше Hi)

400 куб. м/с, вiдповiдно до санiтарних умов м. Днiпро. Коливання рiвня вод
у верхньому б'Е:фi (бiля греблi) ВИТРИМУЕ:ТЬСЯ
в межах 63,5-64,0 м БС.
По Днiпровському
водосховпщу:
ГЕС праЦЮЕ: на притокови
витратах. Коливання рiвня води у верхньому б'Е:фi (бiля греблi), викликан
добовим i тижневим регулюванням ГЕС, допускаЕ:ТЬСЯдо 0,7 м нижче Bi
НПР (51,4 м БС).
По Каховському водосховпщу: ГЕС праЦЮЕ:на притокових витратах
Станом на 1 сiчня piBeHhмаЕ:бути в межах 15,50-15,40 м БС.
2. У разi змiни обсягiв стоку Днiпра (нижче або вище Bi
прогнозованого) або погiршення якостi води у каскадi воДосховищ
оперативнiй робочiй групi розглянути необхiднiсть вiдповiдного коригуванн
режимiв роботи каскаду на позачерговому засiданнi.
3. Рекомендуватп:
3.1. Держводагентству
затвердити режим и роботи днiпровськи
воДосховищ згiдно з пропозицiями учасникiв Мiжвiдомчо! KOMici!.
3.2.
Держрпбагентству
з метою
недопущення
загостренн
рибогосподарсько!
ситуацi'j i загибелi
риби
встановити
постiйн
спостереження та вжити заходiв iз покращення умов зимiвлi риби разом
вiдповiдними суб'Е:ктами рибогосподарсько! дiяльностi. При необхiдност
коригування режимiв роботи водосховищ, у разi погiршення умов iCHYBaHH
водних живих pecypciB, негайно iнформувати Держводагентство.
3.3. Лабораторнпм
цептрам МОЗ Укра'iни забезпечити контроль з
якiстю води та санiтарним станом зон питних водозаборiв згiдно з режим о
спостережень. Про змiни якiсного стану води регулярно iнформуват
Держводагентство,
Мiнприроди, MiHperioH та iнших заiнтересовани
учасникiв водогосподарського комплексу басейну Днiпра.
3.4. Держекоiнспекцi!, Держрибагептству,
БУВР середнього Днiпра
БУВР пижнього Днiпра, Мiжрегiональному
офiсу захисних масивi
днiпровських
водосховпщ
здiйснювати
постiйний
монiторинг
з
водогосподарською ситуацiE:ю у басейнi Днiпра. У разi i"i ускладненн
iнформувати Мiжвiдомчу комiсiю та внести пропозицi! щодо i"i позачергового
скликання для вжиття необхiдних заходiв.
4. Держводагентству,
БУВР серсднього Днiпра, БУВР нижнього
Днiпра,
Мiжрегiональному
офiсу захисних
масивiв
днiпровськи
водосховищ
забезпечити
дотримання
встановлених
режимiв роботи
днiпровських воДосховищ та виконання рекомендацiй засiдання Мiжвiдомчо"t
KOMici!.

Директор департаменту
водного менеджменту

О.ЛИСlOк

присутнiх на засiданнi
роботи днiпровських
MiHicTepCТBa,
центральнi
оргаШI
внконавчоiвладн
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