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Режими роботи днiпровських водосховищ
на 1 половину лютого 2020 року
Згiдно зi статгями 76,78 Водного кодексу
УкраУнита постановою Кабiнету MiHicтpiB
УкраУни вiд 20.01.1997 N!! 41, дотримання
встановлених режимiв роботи
днiпровських водосховищ е обов'язковим
для Bcix учасникiв водогосподарського
комплексу

м. КИIВ

31 сiчня 2020 року

Виходячи з гiдрометеорологiЧНОl i водогосподаРСЬКОl обстановки на
Днiпрi, гiдрологiчного прогнозу на лютий 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 31.01.2020 дода€ться) у 1 половинi лютого:
1. По Киiвському водосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах.
Станом на 15 лютого середньодобовий рiвень води у воДосховищi (водпост
Толокунь) Ma€бути в межах 102,25-102,35 м БС.
Добове регулювання потужностi КИIВСЬКОlГЕС обмежу€ться коливанням
piBHiBводи бiля Ки€ва (MiCTметро) не бiльше нiж 0,8 метра.
По KaHiBcbKOMYводосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах.
Середньодобовий рiвень у верхньому б' €фi воДосховища протягом 1 половини
лютого Ma€бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працю€ у режимi поступового
наповнення. Станом на 15 лютого рiвень води у воДосховищi Ma€ бути в межах
78,95-79,05м БС.
По Кам'янському водосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах iз
забезпеченням постiйних попускiв у нижнiй б'€ф не менше нiж 400 м3/с,
вiдповiдно до екологiчних умов м. Днiпро. Коливання рiвня води у верхньому
б'€фi (бiля греблi) витриму€ться в межах 63,5-64,0 м БС.
По Днiпровському водосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах.
Коливання рiвня води у верхньому б'€фi (бiля греблi), викликане добовим i

тижневим регулюванням ГЕС, допускаеться до 0,7 м нижче в1Д I-ПIP
(51,4 м БС).
По Каховському водосховищу: ГЕС працюе на притокових витратах.
Станом на 15 лютого piBeHbмае бути в межах 15,40-15,50 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 1 половину лютого 2020 року
м. КиУв

31 сiчня 2020 р.

Присутнi: список додаеться.
Слухали:
1. Iнформацiю Укргiдрометцентру щодо прогнозу водностi У басейнi
Днiпра у лютому 2020 року.
2. Про стан води у днiпровських воДосховищах за BMicTOMрозчиненого
кисню та бiогенних речовин.
3. ПропозицiУ учасникiв KOMiciYщодо режиму роботи днiпровських
воДосховищ У 1 половинi лютого 2020 року.
За прогнозом Укргiдрометцентру, воднiсть Днiпра бiля Киева у лютому
очiкуеться в середньому 750 м3/с, або 83% вiд норми (норма лютого - 897 м3/с).
Прогноз припливу води до Киiвського та KaHiBcbKOro воДосховищ
у лютому 2020 року:

Iнтервал очiкуваних
Приплив
Приплив
50% забезп.,
у 2020 р.,
значень
Перiод
]
3
MJ/C
м3/с
км
м /с
Киiвське воДосховище
550-650
0,48-0,56
690
Лютий 1 декада
0,46-0,54
851
11декада
530-630
0,44-0,52
570-670
936
111декада
1,4-1,6
Лютий, середнiй
550-650
590
818
KaHiBCbKe воДосховище (cTiKр. Десна бiля гирла)
0,13-0,15
150-170
166
Лютий 1 декада
140-160
0,12-0,14
181
11декада
0,1 о-о, 12
187
130-150
111декада
0,35-0,40
150
177
140-160
Лютий, середнiй

Станом на 30 сiчня 2020 р. на каскадi днiпровських воДосховищ склалася
та ка водогосподарська о бстановка:
Фактичнi данi станом
на 30.01.2020
Про€ктнi l'iBHi, м БС
Рiвень
Вiльний
ВоДосховища
Нормальний
Мiнiмальний верхнього об'€м,
б'€фу,
млн.куб.м
мБС
103,00
101,50
КИIвське
102,34
-565,0
(в!" Толокvнь)

Канiвське
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

91,44
78,86
63,89
51,22
15,44

-392,
-4339,1
-622,
-71 ,8
-1198,1
-6275,4

Каскад днiпровських воДосховищ працював у сiчнi у режимi, узгодженому
Мiжвiдомчою комiсi€ю, i станом на 30 сiчня його наповнення склада€ 85,7% вiд
про€ктного.
За iнформацi€ю Мiжрегiонального офiсу захисних масивiв днiпровських
.
.
водосховищ, стан води у дншровських воДосховищах за ВМIСТОМ
розчинного
кисню та бiогенних речовин задовiльний.
Виходячи з гiдрометеорологiЧНОl та водогосподаРСЬКОl обстановки у
басейнi Днiпра, гiдрологiчного прогнозу на лютий та з метою забезпечення
питного водопостачання населення, пiдтримання екологiчно-безпечного стану
днiпровських водосховищ, Мiжвiдомча комiсiя пропону€ розпочати поступове
наповнення каскаду днiпровських воДосховищ у 1 половинi лютого:
1. По Киiвському водосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах.
Станом на 15 лютого середньодобовий рiвень води у воДосховищi (водпост
Толокунь) Ma€бути в межах 102,25-102,35 м БС.
Добове регулювання потужностi КИIВСЬКОlГЕС обмежу€ться коливанням
piBHiBводи бiля Ки€ва (MicTметро) не бiльше нiж 0,8 метра.
По KaHiBcbKOMY водосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах.
Середньодобовий рiвень у верхньому б' €фi воДосховища протягом 1 половини
лютого Ma€бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому
водосховищу: ГЕС працю€ у режимi поступового
наповнення. Станом на 15 лютого рiвень води у воДосховищi Ma€ бути в межах
78,95- 79,05м БС.
По Кам'янському
водосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах iз
забезпеченням постiйних попускiв у нижнiй б'€ф не менше нiж 400 мЗ/с,
вiдповiдно до екологiчних умов м. Днiпро. Коливання рiвня води у верхньому
б'€фi (бiля греблi) витриму€ться в межах 63,5-64,0 м БС.
По Днiпровському водосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах.
Коливання рiвня води у верхньому б'€фi (бiля греблi), викликане добовим i

тижневим регулюванням ГЕС, допуска€ться до 0,7 м нижче в1Д lllIP
(51,4 м БС).
По Каховському водосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах.
Станом на 15 лютого piBeHbMa€бути в межах 15,40-15,50 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 необхiднicть вiдповiдного коригування режимiв роботи каскаду на
.
.
позачерговому заС1ДанН1.
3.Рекомендувати:
3.1. Держводагентству
затвердити
режими
роботи днiпровських
воДосховищ згiдно з пропозицiями учасникiв МiжвiдомчоУ KOMiciY.
3.2.
Держрибагентству
з
метою
недопущення
загострення
рибогосподарськоУ ситуацiУ i загибелi риби, встановити постiйнi спостереження
та вжити заходiв iз покращення умов зимiвлi риби разом з вiдповiдними
суб'€ктами рибогосподарськоУ дiяльностi. При необхiдностi коригування
режиму роботи водосховищ, що пов'язано з умовами iснування водних
бiоресурсiв,
повiдомляти
департамент
водного
менеджменту
Держводагентства.
3.3. Держекоiнспекцii, Держрибагентству, БУВР середнього Днiпра,
БУВР нижнього Днiпра, Мiжрегiональному
офiсу захисних масивiв
днiпровських
водосховищ
здiйснювати
ПОСТIИний
монiторинг
водогосподарськоУ ситуацiУу басейнi Днiпра. У разi гi ускладнення iнформувати
Мiжвiдомчу комiсiю та внести пропозицiУ щодо гi позачергового скликання для
вжиття необхiдних заходiв.
4. Держводагентству,
БУВР середнього Днiпра, БУВР нижнього
Днiпра,
Мiжрегiональному
офiсу захисних
масивiв
днiпровських
водосховищ
забезпечити
дотримання
встановлених
режимiв
роботи
днiпровських воДосховищ та виконання рекомендацiй засiдання МiжвiдомчоУ
KOMiciY.
Директор департаментуводного менеджменту

ОльгаЛИСЮК

СПИСОК
присутнiх на засiданнi МiжвiДОМЧОlKOMici1по узгодженню режиму
роботи днiпровських та днiстровських водосховищ 31.01.2020 р.
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