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Виходячи з гiдрометеорологiЧIIОI
i водогосподаРСЬКОI обстановки
на
Днiпрi, гiдрологiчного
прогнозу на червень та з метою забезпечення питного
водопостачання
населення,
пiдтримання
екологiчно-безпечного
стану
днiпровських
водосховищ,
встановити
наступний
режим роботи каскаду
днiпровських воДосховищ (протокол вiд 28.05.2020 додаеться) у червнi:
1. По KII'iBcbKoMY ВОДОСХОВIIЩУ:ГЕС працюе на притокових витратах.
Станом на 1 липня середньодобовий
piBeHb води у водосховищi
(водпоет
Толокунь) мае бути в межах 102,70-102,80 м Бс.
Добове реГУЛlOвання потужностi КИIВСЬКОIГЕС обмежуеться коливанням
piBHiB води бiля Киева (MicT метро) не бiльше нiж 0,8 метра.
По KalliBcbKOMY ВОДОСХОВIIЩУ:ГЕС праЦlOе на притокових
витратах.
Середньодобовий
piBeHb у верхньому б'ефi воДосховища протягом червня мае
бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По КремеllЧУЦЬКОМУ ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС праЦlOе на притокових витратах.
Станом
на 1 липня piBeHb води у водосховищi
мае бути в межах
80,60-80,70 м БС.
По Кам'ЯIIСЬКОМУ ВОДОСХОВIIЩУ:
ГЕС працюе на притокових витратах iз
3
забезпеченням
постiйних попускiв у нижнiй б'еф не менше нiж 400 м /с,
вiдповiдно до екологiчних умов м. Днiпро. Коливання рiвня поди у верхньому
б'ефi (бiля греблi) питримуеться в межах 63,8-64,0 м БС.
Добове реГУЛlOвання стоку обмежуеться
за умовами
нересту
риби
середньодобовим
коливанням рiвня води у НИЖIlЬОМУб'ефi ГЕС не бiльше lIiж
1,5 м У перiод з 1 квiтня по 9 червня.

По Днiнровському водосховищу: ГЕС праЦlOе на притокових витратах.
Коливання рiвня води У верхньому б'ефi (бiля греблi), викликане добовим
реГУЛlOваннямГЕС, за умовами нересту риби допускаcrься до 0,4 м У перiод з
1 квiтня по 14 червня.
За умовами навiгацi\ забезпечуcrься
гранично допустимий piBeHb
спраЦlOвання верхнього б'ефу (бiля греблi) 51,1 м БС пiд час проходження
великогабаритних суден на лiмiтуlOЧИХдiлянках.
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 \х проходження у BepxiB'\
водосховища у кожному конкретному випадку.
Державнiй службi морського та рiчкового транспорту, дп «Укрводшлях»
за умов рацiонального
використання
гiдроелектроенергi\
передбачати
проходження великогабаритних суден у BepxiB'\ воДосховища в години пiково\
роботи Середньоднiпровсько\ ГЕС.
По Каховському водосховнщу: станом на 1 липня piBeHb у водосховищi
мае бути в межах 15,50-15,60 м БС, скиди з ГЕС здiйснlOlOТЬСЯвитратами в
межах 350-400 м3/с.
Добове реГУЛlOвання потужностi ГЕС обмежуcrься за умовами нересту
риби iз середньодобовим коливанням рiвня води у нижньому б'ефi не бiльше
нiж 0,4 метра без урахування згiнно-нагiнних явищ у перiод з 1 квiтня по
19 червня.
2. у разi змiни обсягiв стоку Днiпра (нижче або вище вiд прогнозованого)
або погiршення якостi води у KacKaдi водосховищ, оперативнiй робочiй групi
розглянути необхiднiсть вiдповiдного коригування режимiв роботи каскаду на
позачерговому засiданнi.
3.
Департаменту
водного
менеджмепту
Держводагентства,
Басеiiновому управлiНIIIО водних pecypciB середнього Днiпра, Басеiiновому
управлiНIIIО водних pecypciB IIIIЖНЬОГОДнiнра, Мiжрегiональному
офiсу
заХИСlIIlХмасивiв днiпровськнх водосховищ забезпечити дотримання режиму
роботи днiпровських воДосховищ та виконання рекомендацiй KOMici\.

Директор департаменту
водпого менеджменту

-

ОльгаЛИСЮК

Протокол
засiдаНIIЯ Мiжвiдомчоi
KOMicii по УЗГОДЖСIIIIIО
РСЖlIмiв роБОТII ДlliПРОВСЬКIIХ водосховищ
lIа ЧСрВСIlЬ 2020 року

м. Ки!в

28 травня 2020 р.

Присутнi: список додаcrься.
Слухали:
1. 1нформацiю Укргiдромстцентру щодо прогнозу водностi у басейнi Днiпра
у червнi 2020 року.
2. Пропозицi!
учасникiв
KOMici! щодо режиму
роботи днiпровських
водосховищ у червнi 2020 року.
За прогнозом YKpгiдpoMcтцeHТPY, воднiсть Днiпра бiля Киева у червнi
очiкуcrься в середньому 685 мЗ/с, або 47% вiд норми (норма червня - 1465 мЗ/с).
ПРОГIIОЗ "рипливу

ВОД" до К"Увського та Ka"iBcbKOro
v чсрв"i 2020 РОЮ:
Iнтервал очiкуваннх

Перiод

Прнплнв
50% забезп.,
M'/c

значень

M'/c

I

Klli8ChKC

Чеовень 1декада
11декада
III декада
Червень,середн;й

570-610
530-570
490-530
530-570
KaHiBcbI~e водосховнще
Чеовень 1декада
135-155
11декада
125-145
III декада
120-140
Червень,середнiй
125-145

км'

Водосховища

Нормалышй

0,49-0,53
0,46-0,49
0,42-0,46
1,4-1,5
1010
(cтiK о. десна бiля гипла)
0,12-0,13
0,11-0,13
0,1 о-о, 12
0,32-0,38
787

iBHi,м БС
Мiнiмальний

Ки'iвське

103,00

101,50

KaHiBcbKe
Коеменчvцьке

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

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

Кам'янське
ДII;пповське
Каховське
Всього:

Приплив
у 2019 р.,

м3/с

ваДОСХОВllЩС

Станом на 27 травня 2020 р. на KacKaдi Дlliпровських
та ка водогосподарська обстановка:
Просктн;

ВОДОСХОВIIЩ

водосховищ

873
851
849
858
185
152
110
149

склалася

Фактичнi дан; станом на
27.05.2020
PiBeHb
В;льний
верхнього
06'(м,
б'сфу,
млн.куб.м
М БС
102,77
(B/n Толокунь)
91,47
80,67
63,87
51,18
15,55

-206,5
-19,5
-73 1,5
-73,5
-87,2
-964,0
-2082,3

Каскад днiпровських воДосховищ працював у тpaBHi у режимi, узгодженому
Мiжвiдомчою комiсi€ю, i станом на 27 травня його наповнення склада€ 95,3% вiд
про€ктного.
За iнформацi€ю Мiжрегiонального
офiсу захисних масивiв днiпровських
водосховищ, стан води у днiпровських воДосховищах за BMicTOMрозчиненого
кисню та бiогенних речовин задовiльний.
На лист ПрАТ «Укргiдроенерго» вiд 27.05.2020 NQ 11-2-4/2057 вiдкориговано
piBeHb води у Каховському водосховищi станом на 1 червня - 15,50-15,60 м ЕС.
Враховуючи гiдрометеорологiчну та водогосподарську обстановку у басейнi
Днiпра, гiдрологiчний прогноз на червень, вiдповiдно до статтi 45 Водного
кодексу Укра!ни, прiоритетиiсть
надаcrься використанню
вод для питних i
побутових потреб населення.
З метою забезпечеиня
питного водопостачання
населення, пiдтримання
екологiчно-безпечного
стану днiпровських
водосховищ,
Мiжвiдомча
комiсiя
пропону€ встановити наступний режим роботи каскаду днiпровських воДосховищ
у червю:
1. По КИ!ВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩУ:
ГЕС працю€ на притокових витратах.
Станом на 1 липия середньодобовий
piBeHb води у ВОДОСХОВИЩl
(водпост
Толокунь) Ma€ бути в межах 102,70-102,80 м Бс.
Добове регулювання потужностi Ки!всько! ГЕС обмежуcrься коливанням
piBHiBводи бiля Ки€ва (MiCTметро) не бiльше нiж 0,8 метра.
По Каиiвському
80ДОСХО8ИЩУ:ГЕС працю€ на притокових
витратах.
Середньодобовий piBeHb у верхньому б'€фi воДосховища протягом червня Ma€
бути в межах 91,35-91,50 м Бс.
По Кременчуцькому
80ДОСХО8ИЩУ:ГЕС працю€ на притокових витратах.
Станом на 1 липня piBeHb води у водосховищi Ma€ бути в межах 80,60-80,70 м БС.
По KaM'SIIICbKOMYводосховищу:
ГЕС працю€ на притоков их 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 63,8-64,0 м ЕС.
Добове
регулювання
стоку обмежуcrься
за умовами
нересту
риби
середньодобовим коливанням рiвня води у нижньому б'€фi ГЕС не бiльше нiж
1,5 м У перiод з 1 квiтня по 9 червня.
По ДнiпрО8СЬКОМУ водосховищу:
ГЕС працю€ на притокових витратах.
Коливання рiвня води у верхньому б'€фi (бiля греблi), викликане добовим
регулюванням ГЕС, за умовами нересту риби допускаcrься до 0,4 м У перiод з
1 квiтня по 14 червня.
допустимий
piBeHb
За умовами
навiгацП
забезпечуcrься
гранично
спрацювання верхнього б'€фу (бiля греблi) 51,1 м БС П1Д 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 MeтpiB та оперативно погоджувати !х проходження у BepxiB'! воДосховища
у кожному конкретному випадку.
Державнiй службi морського та рiчкового транспорту, ДП «Укрводшлюш за
умов рацiоиального використаиия гiдроелектроенергi!
передбачати проходження
великогабаритних
суден у BepxiB'i' воДосховища
в години пiково! роботи
Середньоднiпровсько! ГЕС.

По Каховському водосховищу: станом на 1 липня piBeHb у водосховищi Ma€
бути в межах 15,50-15,60 м БС, скиди з ГЕС здiйснюються витратами в межах 350400 M3fc.
Добове регулювання потужностi ГЕС обмежуcrься за умовами нересту риби
iз середньодобовим
коливанням рiвня води у нижньому б'€фi не бiльше нiж
0,4 метра без урахування згiнно-нагiнних явиш у перiод з 1 квiтня по 19 червня.
2. У разi змillll обсягiв стоку Диiпра (нижче або внще Biд прогнозованого)
або погiршешlЯ IIKOCTiводн у каскадi ВОДОСХОВIIЩ,
оператнвнiй
робочiй rpYHi
розглянутн необхiднiсть вiдповiдиого корнгувашlЯ
режимiв роботи каскаду
иа позачерговому засiдaJшi.
3. Рекомеидувати:
3.1. Держводагентству:
- затвердити режим и роботи днiпровських водосховищ згiдно з пропозицiями
учасникiв Мiжвiдомчо"i KOMici"i,
3.2. ДеРЖРllбагеитству:
встановити
постiйний
контроль
за станом
риби у водосховищах
Днiпровського
каскаду.
При
необхiдностi
коригування
режиму
роботи
водосховищ, пов'язаних
з нерестом риби, повiдомляти департамент
водного
менеджменту Держводагентства;
_ разом з БасеЙIIОВИМ уиравлiииям
ВОДНIIХpecypciB ШIЖIIЬОГОДlliпра
здiйснювати монiторинг якiсного стану у нижньому б'€фi КаховськоУ ГЕс.
3.3. Мiжвiдомчiй
KOMici"iпо узгодженню
режимiв роботи водосховищ
комплексного призначення i водогосподарських
систем рiчок TeTepiB, Iрпiнь,
Супiй у суббасейнi середнього Днiпра та Мiжвiдомчiй
KOMici"iпо узгодженню
режимiв роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських
систем рiчки Рось суббасейну середнього Днiпра вiдкоригувати режим и роботи
водосховищ
з урахуванням
iснуючо"i водогосподарсько"i
та гiдрологiчно"i
ситуацi"i.
3.4. Держекоiиспекцii,
ДеРЖРllбагеитству,
БУВР сереДIIЬОГО Днiпра,
БУВР
ШIЖНЬОГО Днiпра,
МiжрегiоналыlOМУ
офicу
заХИСНIIХ MaclIBiB
диiПРОВСЬКIIХВОДОСХОВlIЩ
здiйСНlOвати постiйний монiторинг водогосподарсько"i
ситуацi"i у басейнi Днiпра. У разi i"iускладнення iнформувати Мiжвiдомчу KOMicilO
та внести пропозицi"i щодо 'ii позачергового скликання для вжиття необхiдних
заходlВ.
4. Держводагентству,
БУВР середнього Днiпра, БУВР ШIЖНЬОГОДнiпра,
МiжрегiоналыlOМУ
офiсу
заХIIСНИХ масивiв
днiпровських
воДосховищ
забезпечити дотримання встановлених режимiв роботи днiпровських водосховищ
та виконання рекомендацiй засiдання Мiжвiдомчо"i KOMici"i.
Директор департаменту
водиого менеджмеиту

Ольга
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СПИСОК
присутнiх на засiданнi Мiжвiдомчо"i KOMici"iпо узгодженню режиму
роботи днiпровських та днiстровських водосховищ 28.05.2020 р.
MillicтepCТBa, цеllтраЛЫI;
оргаllll викоиавчо'i влади

Прiзвище, ;м'я,
по-баТl,ковi

Посада

Держводагентство

Хорев Михайло Юрiйович
ЛИСJOкОльга Гаврилiвна
Харченко Наталiя !BaHiBHa
Медведева Наталiя ЛеОlliдiВllа
Гавриленко Катерина Олександрiвна

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

ПрАТ «Укргiдроеllергш,

РаССОВСЬКlIЙВадим Леонiдович
Шевченко Олег IOрiйович
Паllасенко Анна Володимирiвна

Головний iнженер
Начальник вiддiлу
Провiдний iнженер

У кргiдрометцентр

Бойко Вiкторiя Михайлiвна

Начальника

Мiнекономiки

Хм ара Богдан Павлович

ГОЛОВIIИЙспецiалiст

MiHperioH

Токарен КОВiктор Васнльович
Медведь Тетяна Анатолiвна

Заст. директора департаменту
Начальник вiддiлу

Держекоiнспекцiя

Засць Сергiй Григорович

Головннй спецiалiст

Держрибагентство

Ковальчук Олександр МиколаЙОВltч

ГОЛОВНltйспецiалiст

Верхнеднiпровське
мiжрегiональне управлiння
морськоУ aдMiHicтpaцii'

Бояркiн Микола Олексiйович

Начальник управлiння

Мiжрегiональний офiс
захисних масивiв
днiпровських водосховищ

Пустовiт Михайло Михайлович
Коваль Ярослав ВОЛОДltМИРОВИЧ

Заст. начальника
Начальник вiддiлу

БУВР середнього Днiпра

Коновалова Hilla Микола'iвна

Заступник началышка

КП «Плесо»

KpyтiKoB Михайло Олексiйович

Перший заступник
генер.директора

вiддiлу

