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встановлених режимiв р060ТИ
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для Bcix учасникiв водогосподарського
комплексу
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26 червня 2019 РОКУ

Виходячи з гiдрометеорологiчно( i водогосподарсько( обстановки на
Днiпрi, гiдрологiчного прогнозу на липень 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 26.06.2019 додаcrься) у липнi:
1. По KlliBCbKOMY ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе режимi економного
поступового спрацювання. Станом на 1 серпня середньодобовий piBeHb води у
водосховищi (водпост Толокунь) мае бути в межах 102,90-102,80 м БС.
По KaHiBCbKOMYВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притокових витратах.
Середньодобовий piBeHb у верхньому б'ефi воДосховища протягом липня мае
бути в межах 91,35-91,50 м Ес.
По КремеllЧУЦЬКОМУ ВОДОСХОВIIЩУ:ГЕС працюе з поступовим
спрацюванням iз забезпеченням середньодобових витрат близько 750 м3/с
лiвобережними гiдроагрегатами, включаючи вихiднi днi. Станом на 1 серпня
piBeHbводи у воДосховищi мае бути в межах 80,70-80,60 м ЕС.
По Кам'ЯIIСЬКОМУВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притокових витратах iз
забезпеченням постiйних попускiв у нижнiй б'еф не менше нiж 400 м3/с,
вiдповiдно до екологiчних умов м. Днiпро. Коливання рiвня води у верхньому
б'ефi (бiля греблi) витримуcrься в межах 63,8-64,0 м Ес.
По Дlliпровському 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 ЕС).

За умовами навiгацii" забезпечу€ться
гранично допустимий
piBeHb
спрацювання верхнього б'€фу (бiля греблi) 51,1 м БС пiд час проходження
великогабаритних суден на лiмiтуючих дiлянках.
Державнiй
службi
морського
та
рiчкового
транспорту,
ДП «Укрводшлях» i ПрАТ «Укргiдроенерго» погодити графiк проходження
суден iз зануренням 3,0 i бiльше MeTpiB та оперативно погоджувати Ух
проходження у BepxiB'i"воДосховища у кожному конкретному випадку.
Державнiй службi морського та рiчкового транспорту, ДП «Укрводшлях»
передбачати проходження великогабаритних суден у BepxiB'i" воДосховища в
години пiковоi"роботи Середньоднiпровськоi" ГЕс.
По К:1ХОВСЬКОМУводосховищу: ГЕС працю€ у режимi економного
поступового спрацювання, iз забезпеченням екологiчного попуску не менше
нiж 500 м3/с. Станом на 1 серпня piBeHbMa€бути в межах 15,70-15,60 м Бс.
2.
ДепаРТ:1меиту
водиого
меиеджмеиту
Держводагентства,
Басейновому управлiНIIIО ВОДНИХpecypciB середнього Днiпра, Басейновому
УПр:1влiНIIIОВОДНИХpecypciB IIIIЖIIЬОГОДнiпра, Мiжрегiональному
офiсу
захисних масивiв днiпровських ВОДОСХОВlIЩ
забезпечити дотримання режиму
роботи днiпровських воДосховищ та виконання рекомендацiй KOMicii".

Директор денартаменту
водного менеджменту
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Протокол
засiдаllllЯ Мiжвiдомчоi" KOMicii"по узгоджеlllllО
реЖlIмiв роботи диiпровських водосховищ
иа липеllЬ 2019 року
м. Киi'в

26 червня 2019 р.

Присутнi: список додаеться.

Слухали:
1. Iнформацiю
Днiпра у липнi 2019
2. Про якiсний
3. Пропозицii'
воДосховищ У липнi

Укргiдрометцентру щодо прогнозу водносТ1 У басейнi
року.
стан води у днiпровських воДосховищах.
учасникiв KOMiciYщодо режиму роботи дншровських
2019 року.

За прогнозом Укргiдрометцентру, воднicть Днiпра бiля Киева у липнi
очiкуеться в середньому 700 м3/с, або 70% вiд норми (норма липня - 994 м3/с).
Прогиоз ПРИJIЛИВУводи до Кlli'вського та Каиiвського
у Лlllшi 2019 року:

Перiод

лип ень 1декада
II декада
III декада
лип ень, середнiй
Капiвське
лип ень 1декада
II декада
III декада
липень, середнiй

водосховищ

1нтервал очiкуваних
Приплив
значень
50% забезп.,
>
MJ/C I
км
м3/с
Киi"вське ВОДОСХОВlllце
700-760
0,60-0,66
560-640
0,48-0,55
450-550
0,43-0,52
570-650
1,5-1,7
670
водосховищс (cTiKр. Десна бiля гирла)
90-110
0,08-0,1 О
80-100
0,07-0,09
70-90
0,07-0,09
80-100
0,21-0,27
190

Приплив
у 2018 р"
м3/с
496
538
636
559
152
131
153
146

Станом на 25 червня 2019 р. на каскадi днiпровських воДосховищ склалася
та ка водогосподарська обстановка:
Фактичнi данi
Проектнi piBHi,м БС
станом на 25.06.2019
PiBeHb
Вiльний
Водосховища
Нормальний
Мiнiмальний верхнього об'ем,
б'ефу,
млн.куб.м
мБС
КИIвське
103,00
101,50
102,96
-167,
Iв/п Толо~нь1

KaHiBcbKe
Коеменчvцьке
Кам'янське
Днiпоовське
Каховське
Всього:

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

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

91,45
80,94
63,84
51,23
15,82

-326,
-134,7
-904,
-679,
-386,9
-749,2

Каскад днiпровських
воДосховищ праЦlOвав у червНI у реЖИМI,
узгодженому Мiжвiдомчою комiсiею, i станом на 25 червня його наповнення
складае 98,3% вiд проектного.
За зверненням Держрибагентства, з метою покращення якicного стану та
проточностi води, з 20 по 26 червня 2019 року забезпечено про пуск води через
турбiни Киi'ВСЬКОI
ГЕС постiйними витратами у нiчний час до 400 м3/с.
На звернення КремеНЧУЦЬКОI MicbKol ради листом вiд 14.06.2019
N2 01-39/1134, з метою покращення якiсного стану та проточностi води у
Кам'янському водосховищi, у вихiднi днi з 22 червня до 30 червня 2019 року
передбачено скиднi витрати з Кременчуцького воДосховища лiвобережними
гiдроагрегатами близько 750 м3/с.
За iнформацiею Мiжрегiонального офiсу захисних масивiв днiпровських
водосховищ, якiсний стан води у KacKaдi днiпровських
воДосховищ
задовiльний.
Виходячи з гiдрометеорологiчноi" i водогосподаРСЬКОI обстановки у басейнi
Днiпра, гiдрологiчного прогнозу на липень та з метою забезпечення питного
водопостачання
населення,
пiдтримання
екологiчно-безпечного
стану
днiпровських водосховищ, Мiжвiдомча комiсiя пропонуе встановити наступний
режим роботи каскаду днiпровських воДосховищ у липнi:
1. По KlliBCbKOI\1YВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе режимi економного
поступового спрацювання. Станом на 1 серпня середньодобовий piBeHb води у
водосховищi (водпост Толокунь) мае бути в межах 102,90-102,80 м БС.
По KalliBCbKOMYВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притоков их витратах.
Середньодобовий piBeHb у верхньому б'ефi воДосховища протягом липня мае
бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По КРСМСIIЧУЦЬКОI\1УВОДОСХОВIIЩУ:ГЕС працюе з поступовим
спрацюванням iз забезпеченням середньодобових витрат близько 750 м3/с
лiвобережними гiдроагрегатами, включаючи вихiднi днi. Станом на 1 серпня
oiBeHbводи v водосховишi мае бvти в межах 80.70-80.60 м БС.

По Кам'ЯIIСЬКОМУВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притокових витратах iз
забезпеченням постiйних попускiв у нижнiй б'еф не менше нiж 400 м3/с,
вiдповiдно до екологiчних умов м. Днiпро. Коливання рiвня води у верхньому
б'ефi (бiля греблi) витримуегься в межах 63,8-64,0 м БС.
По Днiпровському водосховнщу: ГЕС працюе на притокових витратах.
Коливання рiвня води у верхньому б'ефi (бiля греблi) викликане добовим i
тижневим реГУЛlOваннямГЕС допускаегься до 0,7 м нижче вiд fПIP (51,4 м БС).
За умовами навiгацi! забезпечуегься
гранично допустимий
piBeHb
спрацювання верхнього б'ефу (бiля греблi) 51,1 м БС пiд час проходження
великогабаритних суден на лiмiтуючих дiлянках.
Державнiй
службi
морського
та
рiчкового
транспорту,
ДП «Укрводшлях» i ПрА Т «У кргiдроенерго» погодити графiк проходження
суден iз зануренням 3,0 i бiльше MeTpiB та оперативно погоджувати !х
проходження у BepxiB'! воДосховища у кожному конкретному випадку.
Державнiй службi морського та рiчкового транспорту, ДП «Укрводшлях»
передбачати проходження великогабаритних суде н у BepxiB'! воДосховища в
години пiково! роботи Середньоднiпровсько! ГЕс.
По Каховському
водосховнщу: ГЕС працюе у режимi економного
поступовоro спрацювання, iз забезпеченням екологiчного попуску не менше
нiж 500 м3/с. Станом на 1 серпня piBeHbмае бути в межах 15,70-15,60 м БС.
2. У разi змiни обсягiв стоку Днiпра (нижче або вище вiд прогнозованого)
або погiршення якостi води у каскадi водосховищ, оперативнiй робочiй групi
розглянути необхiднiсть вiдповiдного коригування режимiв роботи каскаду на
позачерговому засiданнi.
3. Рекомендуватн:
3.1. Держводагентству
затвердити
режим и роботи днiпровських
водосховищ згiдно з пропозицiями учасникiв Мiжвiдомчо! KOMici!.
3.2. Держрнбагентству
встановити постiйний контроль за станом риби у
водосховищах Днiпровського каскаду. При необхiдностi коригування режиму
роботи водосховищ, пов'язаних з умовами iснування водних бiоресурсiв,
повiдомляти департамент водного менеджменту Держводагентства.
3.3. Держекоiнспекцii,
Дсржрнбагентству,
БУВР середнього Днiпра,
БУВР IIIIЖНЬОГО Днiпра, Мiжрсгiональному
офiсу заХНСlIIlХ MaclIBiB
днiПРОВСЬКIIХ
ВОДОСХОВIIЩ здiйснювати
постiйний
монiторинг
водогосподарсько! ситуацi! у басейнi Дlliпра. У разi П усклаДllеllНЯ iнформувати
Мiжвiдомчу комiсiю та внести пропозицi! щодо П позачергового скликання для
вжиття необхiдних заходiв.
4. Дсржводагентству,
БУВР середнього Дlliпра, БУВР IIIIЖIIЬОГО
Днiпра,
МiжрегiоналыlOМУ
офiсу
заХIIСllIIХ MaclIBiB днiпровськнх
ВОДОСХОВIIЩзабезпечити
дотримаНIIЯ встановлених
режимiв
роботи
Дlliпровських водосховищ та виконання рекомендацiй засiдання Мiжвiдомчо!
KOMici!.
Дllректор ДСШlртаменту
водного менеджмснту
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СПИСОК
присутнiх на засiданнi Мiжвiдом'IО! KOMicii'по узгодженшо режиму
роботи днiпровських та днiстровських водосховищ 26.06.2019 р.
Мiнiстерстпа,
центральнi
органн ПIIКOIШП'Ю. пладн
Держводагентство
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