2020 р.

3гiдlЮ зi сталями 76,78 Водного кодексу
УкраТни та поста новою Кабiнery MiHicтpiB
Украi"ни вiд 20.01.1997 N. 41, дотримання
встановлених режимiв роботи
днiпровських водосховищ с обов' язковим
для Bcix учасникiв водогосподарського
комплексу

м. Ки!в

13 лютого 2020 року

Виходячи з гiдрометеорологiЧНОi' i водогосподарсько! обстановки на
Днiпрi, гiдрологiчного прогнозу на 11 половину лютого 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 13.02.2020 додаcrься) у 11половинi лютого:
1. По КIlУВСЪКОМУ
ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притоков их витратах.
Станом на 1 березня середньодобовий piBeHb води у водосховищi (водпост
Толокунь) мае бути в межах 102,25-102,35 м БС.
Добове регулювання потужностi Ки!всько! ГЕС обмежуеться коливанням
piBHiBводи бiля Киева (MicTметро) не бiльше нiж 0,8 метра.
По KalliBcbKOMY ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притокових витратах.
Середнъодобовий piBeHb у верхнъому б'ефi воДосховища протягом 11 половини
лютого мае бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По КремеllЧУЦЪКОМУВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе у режимi поступового
наповнення. Станом на 1 березня piBeHbводи у воДосховищi мае бути не нижче
нiж 79,15 м БС.
По Кам'янсъкому ВОДОСХОВIIЩУ:
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 верхнъому
б'ефi (бiля греблi) витримуеться в межах 63,5-64,0 м БС.
По Дlliпровсъкому водосховищу: ГЕС працюе на притокових витратах.
КоливаНIIЯ рiвня води у верхнъому б'ефi (бiля греблi), викликане добовим i

тижневим регулюванням ГЕС, допускаеться до 0,7 м нижче BlД НПР
(51,4 м БС).
По Каховському водосховищу: ГЕС працюе на притокових витратах.
Станом на 1 березня piBeHbмае бути в межах 15,50-15,60 м БС.
2.
Департаменту
водного
менеджменту
Держводагентства,
Басейновому управлiнню водних pecypciB середнього Днiпра, Басейновому
управлiнню водних pecypciB нижнього Днiпра, Мiжрегiональному офiсу
захисних масивiв днiпровських водосховищ забезпечити дотримання режиму
роботи днiпровських водосховищ та виконання рекомендацiй KOMicil.

Директор департаменту водного менеджменту

ОльгаЛИСЮК

Протокол
засiдання Мiжвiдомчоi' KOMiciiпо узгодженню
режимiв роботи днiпровських воДосховищ
на 11 половину лютого 2020 року
м. Киiв

13 лютого 2020 р.

Присутнi: список дода€ться,
Слухали:
1. Iнформацiю Укргiдрометцентру щодо прогнозу водностi у басейнi
Днiпра у 11половинi лютого 2020 року.
2. Про стан води у днiпровських воДосховищах за BMicTOMрозчиненого
кисню та бiогенних речовин.
3. Пропозицi( учасникiв KOMici'i щодо режиму роботи днiпровських
воДосховищ У 11половинi лютого 2020 року.
За прогнозом Укргiдрометцентру, воднiсть Днiпра бiля Ки€ва у 11половинi
лютого очiку€ться в середньому 790 м3/с, або 88% вiд норми (норма лютого 897 м3/с).
Прогноз припливу води до Киiвського та KaHiBcbKOrO воДосховищ
у лютом, 2020I року:
Уточнений
Основний прогноз
Фактичний
Приплив
прогноз
(вiд 27.01,2020)
приплив
у2019р.
(10.02.2020)
м3/с
ЛЮТIIЙ,

1декада

ЛЮТIIЙ,

ЛЮТIIЙ,

КИIвське воДосховище
550-650

II декада

530-630

III декада

570-670

лютий, середнiй
1декада

550-650
KalliBCbKeвоДосховище
150-170

II декада

140-160

III декада

130-150

середнiй

м3/с

140-160

м3/с

м3/с

640

690
851

600-660

936
818

600-680

.

"

157
140-160

166
181
187

140-160

177

Станом на 12 лютого 2020 р. на каскадi днiпровських воДосховищ склалася

та ка водогосподарська о б становка:

ПРОЕ:ктнi iBHi,м БС
Водосховища

Нормальний

Мiнiмальний

КИlвське

103,00

101,50

KaHiBcbKe
КDеменчуцьке
Кам'янське
ДнiПDовське
Каховське
Всього:

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

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

q>актичнi данi станом
на 12.02.2020
PiBeHb
Вiльний
верхнього об'Е:М,
б'Е:фу,
млн.куб.м
мБС
102,33
-572,9
(s/" Толокvнь)

91,48
78,95
63,85
51,09
15,59

-12,9
-4175,6
-84,8
-121,3
-878,8
-5846,2

Каскад днiпровських
воДосховищ працював у лютому у режимi,
узгодженому Мiжвiдомчою комiсiЕ:Ю,i станом на 12 лютого його наповнення
складаЕ:86,7% вiд ПРОЕ:КТНОГО.
Виходячи з гiдрометеорологiЧНОl та водогосподаРСЬКОl обстановки у
басейнi Днiпра, гiдрологiчного прогнозу на II половину лютого та з метою
забезпечення питного водопостачання населення, пiдтримання екологiчнобезпечного стану днiпровських водосховищ, Мiжвiдомча комiсiя ПрОПОНуЕ:
встановити наступний режим роботи каскаду днiпровських воДосховищ у
другiй половинi лютого:
1. По Киiвському водосховищу: ГЕС праЦЮЕ:на притоков их витратах.
Станом на 1 березня середньодобовий piBeHb води у водосховищi (водпост
Толокунь) маЕ:бути в межах 102,25-102,35 м БС.
Добове регулювання потужностi Ки'iВСЬКОlГЕС обмеЖУЕ:ТЬСЯ
коливанням
piBHiBводи бiля КИЕ:ва(MicTметро) не бiльше нiж 0,8 метра.
По KaHiBcbKOMYводосховищу: ГЕС праЦЮЕ:на притоков их витратах.
Середньодобовий piBeHb у верхньому б'Е:фi воДосховища протягом II половини
лютого маЕ:бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому
водосховищу: ГЕС праЦЮЕ:у режимi поступового
наповнення. Станом на 1 березня piBeHbводи у воДосховищi маЕ:бути не нижче
нiж 79,15 м БС.
По Кам'янському
водосховищу: ГЕС праЦЮЕ:на притокових витратах iз
забезпеченням постiйних попускiв у нижнiй б'Е:ф не менше нiж 400 м3/с,
вiдповiдно до екологiчних умов м. Днiпро. Коливання рiвня води у верхньому
б'Е:фi(бiля греблi) ВИТРИМУЕ:ТЬСЯ
в межах 63,5-64,0 м БС.
По Днiпровському водосховищу: ГЕС праЦЮЕ:на притокових витратах.
Коливання рiвня води у верхньому б'Е:фi (бiля греблi), викликане добовим i
тижневим регулюванням ГЕС, допускаЕ:ТЬСЯ до 0,7 м нижче вiд НПР
(51,4 м БС).

По Каховському
водосховищу:
ГЕС працюе на притоков их витратах.
Станом на 1 березня piBeHb мае бути в межах 15,50-15,60 м ЕС.
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.Рекомендувати:
3.1.
ДержводагеllТСТВУ
затвердити
режим и роботи
днiпровських
воДосховищ згiдно з пропозицiями учасникiв Мiжвiдомчоi" KOMicii".
3.2.
ДеРЖРllбагеllТСТВУ
з
метою
недопущення
загострення
рибогосподарськоi" ситуацii" i загибелi риби, встановити постiйнi спостереження
та вжити заходiв iз покращення
умов зимiвлi риби разом з вiдповiдними
суб'ектами
рибогосподарськоi"
дiяльностi.
При необхiдностi
коригування
режиму роботи водосховищ,
що пов'язано
з умовами
iснування
водних
бiоресурсiв,
повiдомляти
департамент
водного
менеджменту
Держводагентства.
3.3. Держекоillспекцii",
Держрибагентству,
БУВР сереДIIЬОГО Дlliпра,
БУВР
IIIIЖНЬОГО Дlliпра,
МiжрегiОllалыlOМУ
офiсу
заХIIСНlIХ MaCIIBiB
днiпрОВСЬКIIХ
ВОДОСХОВIIЩ здiйснювати
ПОСТlиний
монiторинг
водогосподарськоi" ситуацii" у басейнi Днiпра. У разi i"iускладнення iнформувати
Мiжвiдомчу комiсiю та внести ПРОПОЗllцii"щодо 'ii позачергового скликання для
вжиття необхiдних заходiв.
4. Держводагентству,
БУВР
сереДIIЬОГО Днiпра,
БУВР
IIIIЖНЬОГО
Дlliпра,
МiжрегiоналыlOМУ
офiсу
заХIIСlIIlХ MaclIBiB
днiпрОВСЬКIIХ
ВОДОСХОВIIЩ забезпечити
дотримання
встановлених
режимiв
роботи
днiпровських воДосховищ та виконання рекомендацiй
засiдання Мiжвiдомчоi"
KOMicii".
Директор департамеllТУ
водного менеджменту

ОльгаЛИСЮК

СПИСОК
присутнiх на засiданнi Мiжвiдомчо) KOMici)по узгодженню режиму
роботи днiпровських та днiстровських водосховищ 13.02.2020 р.
MiHicTepCТBa,
центральнiоргани
виконавчо) влади

Прiзвище, iм'я,
по-батьковi

Посада

Держводагентство

Хорев Михайло Юрiйович
Лисюк Ольга Гаврилiвна
Медведева Наталiя Леонiдiвна
Харченко Наталiя /BaHiBHa
Гавриленко Катерина Олександрiвна

В.О. Голови Агентства
Директор департаменту
Головний спецiалiст
Головний спецiалiст
Провiдний спецiалiст

ПрАТ «Укргiдроенерго»

Шевченко Олег Юрiйович

Начальник вiддiлу

ДП НЕК «Укренерго»

Лаnко Анатолiй Никифорович

Начальник груnи

Держекоiнсnекцiя

Дехтярьов Назар Сергiйович

Головний сnецiалiст

ДСНС

Яковенко Сергiй Олегович

Головний сnецiалiст

Укргiдрометцентр

Бойко Вiкторiя Михайлiвна
Мала Людмила Миколаi'вна

Начальника вiддiлу
Провiдний гiдролог

Мiнекономiки

Хмара Богдан Павлович

Головний спецiалiст

MiHperioH

Горбатюк Тетяна Валентинiвна

Головний спецiалiст

Державна служба морського
та рiчкового транспорту
Украi'ни

Чунарьов Олексiй Анатолiйович

Ст.державний

Мiжрегiональний офiс
захисних масивiв
Днinровських водосховищ

Пустовiт Мнхайло Михайлович
Коваль Ярослав Володимирович

Заст. начальника
Начальник вiддiлу

БУВР середнього Днinра

Коновалова HiHa Миколаi'вна

Заступник начальника

КП «Плесо»

Касяненко Лариса Вiкторiвна

Начальник вiддiлу

ТОВ «УНIПРОМ»

Ходоровська Вiкторiя

Керiвник проектiв

iнсnектор

