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РеЖIIМIIроБОТIIднiПРОВСЬКIIХВОДОСХОВIIЩ
lIа березень 2020 року
Згiдно зi статгямн 76,78 Водного кодексу
УкраУнита постановою Кабiнery MiHicтpiB
УкраУни вiд 20.01.1997
41, дотримаиия
встановлених режимiв роботи

х.

днiпровських

ВОДОСХОВИЩ е оБОВ'ЯЗКОВ'iМ

для Bcix учасникiв

водогосподарського

комплексу

м. Ки!в

2 березня 2020 року

Виходячи з гiдрометеорологiчно! i водогосподарсько! обстановки на
Днiпрi, гiдрологiчного прогнозу на березень 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 02.03.2020 додаеться) у березнi:
1. По КIIУВСЬКОМУводосховищу: ГЕС працюе у режимi наповнення.
Станом на 1 квiтня середньодобовий piBeHb води у воДосховищi (водпост
Толокунь) мае бути в межах 102,60-102,70 м БС.
Добове реГУЛlOванняпотужностi Ки!всько! 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 березня мае
бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому
ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе у режимi наповнення.
Станом на 1 квiтня piBeHb води у воДосховищi мае бути в межах
80,00-80,10 м БС.
По Кам'ЯIIСЬКОМУВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притокових витратах iз
забезпеченням постiйних попускiв У нижнiй б'еф не менше нiж 400 мЗ/с,
вiдповiдно до екологiчних умов м. Днiпро. Коливання рiвня води у верхньому
б'ефi (бiля греблi) витримуеться в межах 63,5-64,0 м Бс.
По Днiпровському
водосховищу: 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 BIД НПР
(51,4 м БС).
По Каховському
водосховищу: ГЕС працюе у режимi наповнення,
починаючи з 01.03.2020 скидними витратами в межах 350-400 м3/с.
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 заСlДанН1.
2.
Департаменту
водного
менеджменту
Держводагентства,
Басейновому управлiнню водннх pecypciB середнього Днiпра, Басейновому
управлiНIIIО водних pecypciB IIIIЖНЬОГОДнiпра, Мiжрегiональному
офiсу
захисних масивiв диiпровських воДосховищ забезпечити дотримання режиму
роботи днiпровських водосховищ та виконання рекомендацiй KOMicii.

Директор денартаменту
водного меиеджменту

ОльгаЛИСЮК

Протокол
засiдання МiжвiДОl\lчо'j KOl\liCii'по узгоджеlllllО
режнмiв роботи днiПРОВСЬЮIХ водосховищ
на березень 2020 року
м. КиУв

2 березня 2020 р.

Присутнi: список додаеться.
Слухали:
1. Iнформацiю
Укргiдрометцентру
щодо прогнозу
водностi У басейнi
Днiпра у березнi 2020 року.
2. Про стан води у днiпровських
воДосховищах за BMicTOMрозчиненого
кисню та бiогенних речовин.
3. ПропозицiУ учасникiв
KOMicii' щодо режиму роботи днiпровських
водосховищ У березнi 2020 року.
За прогнозом Укргiдрометцентру,
воднiсть Днiпра бiля Киева у березнi
очiкуеться в середньому
1173 мЗ/с, або 81% вiд норми (норма березня 1455 мЗ/с).
Прогноз

ПРИПЛllВу води до KlliBCbKOrO та KaHiBCbKOro водосховищ
у березнi 2020 року:

Iнтервал очiкуваних
Приплив
Перiод
значень
50% забезп.,
>
мЗ/с
мЗ/с
км
I
Киiвське воДосховище
Березень 1 декада
800-900
0,69-0,78
11 декада
875-1030
0,76-0,89
III декада
950-1150
0,90-1,1
Беоезень,середнiй
875-1030
2,4-2,8
980
KaHiBcbKe воДосховище (cTiK р. Десна бiля гирла)
Беоезень 1 декада
190-21 О
0,16-0,18
11 декада
210-230
0,18-0,20
III декада
230-250
0,22-,0,24
Беоезень, сеоеднiй
210-230
0,56-0,62
270

Станом на 28 лютого 2020 р. на каскадi днiпровських
така водогосподарська
обстановка:

Приплив
у 2020 р.,

водосховищ

мЗ/с
979
1080
1210
1090
212
250
281
249

склалася

Фактичнi данi станом
на 02.03.2020
PiBeHb
Вiльний
верхнього
об'€м,
б'€фу,
млн.куб.м
мБС

ПDо€ктнi DiBHi,м БС
Водосховища

КИIвське

Нормальний

103,00

Мiнiмальний

1О1,50

102,51

-427,3

'вiп Толокv".)

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

91,47
79,28
63,89
51,19
15,59

-195,
-3562,0
-622,
-834,
-878,8
-5033,1

Каскад
днiпровських
воДосховищ
працював
у лютому
у режимi,
узгодженому Мiжвiдомчою комiсi€ю, i станом на 28 лютого його наповнення
склада€ 88,5% вiд про€ктного.
Виходячи
з гiдрометеорологiЧНОl
та водогосподаРСЬКОl обстановки
у
басейнi Днiпра, гiдрологiчного прогнозу на березень та з метою забезпечення
питного водопостачання
населення, пiдтримання екологiчно-безпечного
стану
днiпровських водосховищ, Мiжвiдомча комiсiя пропону€ встановити наступний
режим роботи каскаду днiпровських воДосховищ у березнi:
1. По Klli'BCbKOMY ВОДОСХОВIIЩУ:ГЕС працю€ у режимi наповнення.
Станом на 1 квiтня середньодобовий
piBeHb води у воДосховищi (водпост
Толокунь) Ma€ бути в межах 102,60-102,70 м БС.
Добове регулювання потужностi КИIВСЬКОlГЕС обмежу€ться коливанням
piBHiBводи бiля Ки€ва (MiCTметро) не бiльше нiж 0,8 метра.
По KalliBcbKOMY ВОДОСХОВIIЩУ:ГЕС працю€ на притоков их витратах.
Середньодобовий
piBeHb у верхньому б'€фi воДосховища протягом березня Ma€
бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По КремеllЧУЦЬКОМУ ВОДОСХОВIIЩУ:ГЕС працю€ у режимi наповнення.
Станом на 1 квiтня piBeHb води у воДосховищi
Ma€ бути в межах
80,00-80,10 м БС.

По Кам'ЯIIСЬКОМУ ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працlO€ 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) витримуcrься в межах 63,5-64,0 м БС.
По Днiпровському
ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працю€ на притокових витратах.
Коливання рiвня води у верхньому б'€фi (бiля греблi), викликане добовим i
тижневим
регулюванням
ГЕС, допускаcrься
до 0,7 м нижче вiд НПР
(51,4 м БС).

По Каховському
ВОДОСХОВIIЩУ:ГЕС працlO€ у режимi наповнення,
починаlOЧИ з 01.03.2020 скидними витратами в межах 350-400 м3/с.
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. Держводагентству:
затвердити режими роботи днiпровських
водосховищ ЗГIДно з
пропозицiями учасникiв Мiжвiдомчо! KOMici!;
звернутись
до
Укра!нського
гiдрометцентру
щодо
надання
Держводагентству iнформацi! щодо настання маловоддя в основних рiчкових
басейнах Укра!ни до 2 числа кожного мiсяця.
3.2. Держрибагентству встановити постiйний контроль за станом водних
бiоресурсiв у воДосховищах Днiпровського
каскаду. При необхiдностi
коригування режиму роботи водосховищ, що пов'язано з умовами iснування
водних бiоресурсiв,
повiдомляти
департамент
водного
менеджменту
Держводагентства.
3.3. Держекоiнспекцi"i, Держрибагентству, БУВР середнъого Днiпра,
БУВР IIIIЖIIЪОГО
Днiпра, Мiжрегiоналъному
офiсу захисних масивiв
Дlliпровсъких
воДосховищ
здiйснювати
ПОСТlИний
монiторинг
водогосподарськоi ситуацi"j у басейнi Днiпра. У разi i"i ускладнення iнформувати
Мiжвiдомчу комiсiю та внести пропозицi! щодо "ii позачергового скликання для
вжиття необхiдних заходiв.
4. Держводагентству,
БУВР середнъого Днiпра, БУВР IIIIЖНЪОГО
Днiпра,
Мiжрегiоналъному
офiсу заХИСlIIlХ масивiв
днiпровсъких
воДосховищ забезпечити
дотримання
встановлених
режимiв
роботи
днiпровських воДосховищ та виконання рекомендацiй засiдання Мiжвiдомчо!
KOMici!.
Директор департаменту водного менеджменту

ОлъгаЛИСЮК

СПИСОК
присyrнiх на засiданнi МiжвiДОМЧОIKOMicii"по узгодженню режиму
роботи днiпровських та днicтровських водосховищ 02.03.2020 р.
Мiиiстерства,
цеитральнi органи
викоиавчоi" влади

Прiзвище, iм'я,
по-батьковi

Посада

Держводагентство

Хоре в Михайло ЮрiЙОВltч
Лисюк Ольга Гаврилiвна
Войтюк Iрина Вiкторiвиа
Медведева Наталiя Леонiдiвна
Харченко Наталiя IвaHiBHa
ГаВРllленко Катерина Олександрiвна

В.О. Голови Агентства
Директор департаменту
Начальник вiддiлу
Головний сnецiалiст
Головний сnецiалiст
Провiдний сnецiалiст

ПрАТ «Укргiдроенерго»

Рассовський Вадим Леонiдович
Шевченко Олег Юрiйович

Головний iнженер
Начальник вiддiлу

ДП НЕК «YKpellepгo»

Лаnко Анатолiй Никифорович

Начальник

груnи

ДСНС

Ободовський

Начальник

вiддiлу

У кргiдрометцентр

Бойко Вiкторiя Михайлiвна
Мала Людмила МиколаУвна

Начальника вiддiлу
Провiдний гiдролог

Мiнекономiки

Хмара Богдан Павлович

Головний

сnецiалiст

MiHperiol1

Мадюдя РаУса Анатолiвна

Головний

сnецiалiст

Мiжрегiональний офiс
захисних масивiв
днinровських водосховищ

Пустовiт Михайло Михайлович
Коваль Ярослав Володимирович

Заст. начальника
Начальник вiддiлу

БУВР сереДllЬОГОДнinра

Коновалова

Заступник

начальника

КП «Плесо»

Касяненко Лариса Вiкторiвна

Начальник

вiддiлу

ДП «Укрводшлях»

Горенко Андрiй Вiталiйович

НачалЬНllК уnравлiння

Сергiй Валерiйович

HiHa МиколаУвна

