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Згiдно зi статгями 76,78 Водного кодексу
у краiни та постановою Кабiнсту MiHicтpiB
Украiни вiд 20.01.1997 N2 41, дотримання
встановлених режимiв роботн
днiПРО8СЬКИХ ВОДОСХОВИЩе обов' язковим
ДЛЯBcix учасникiв водогосподарського
комплексу

м. КИIВ

30 червня 2020 року

Виходячи з гiдрометеорологiчнО1 1 водогосподаРСЬКОI обстановки на
Днiпрi, гiдрологiчного прогнозу на липень та з метою забезпечення питного
водопостачання
населення,
пiдтримання
екологiчно-безпечного
стану
днiпровських водосховищ, встановити наступний режим роботи каскаду
днiпровських воДосховищ (протокол вiд 30.06.2020 додаcrься) у липнi:
1. По Киiвському водосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах.
Станом на 1 серпня середньодобовий piBeHb води у водосховищi (водпост
Толокунь) Ma€бути в межах 102,85-102,95 м БС.
Добове регулювання потужностi КИIВСЬКОI
ГЕС обмежу€ться коливанням
piBHiBводи бiля Ки€ва (MiCTметро) не бiльше нiж 0,8 метра.
По KaHiBcbKOMY водосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах.
Середньодобовий piBeHb у верхньому б'€фi водосховища протягом липня Ma€
бути в межах 9],35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працю€ на притоков их витратах.
Станом на 1 серпня piBeHb води у водосховищi Ma€ бути в межах 80,85-80,95
мБС.
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) витримуеться в межах 63,8-64,0 м БС.
По Днiпровському водосховищу: ГЕС працю€ на притокових витратах.
За умовами навiгацil забезпечу€ться
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
ПрАТ «Укргiдроенерго»
погодити графiк проходження суден iз зануренням 3,0
i бiльше MeтpiB та оперативно
погоджувати
IX проходження
у BepxiB'j"
воДосховища у кожному конкретному випадку.
Державнiй службi морського та рiчкового транспорту, ДП «Укрводшлях»
за умов
рацiонального
використання
гiдроелектроенергii"
передбачати
проходження великогабаритних
суден у BepxiB'1 водосховища в годин и пiКОВОI
роботи СередньоднiПРОВСЬКОI ГЕС.
По Каховському
водосховищу:
станом на 1 серпня piBeHh у воДосховищi
Ma€ бути в межах 15,65-15,75 м БС, iз забезпеченням скидних витрат з ГЕС не
менше нiж 500 м3/с.
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 заСlДанН1.
3.
Департаменту
водного
менеджменту
Держводагеllтства,
БасеЙIIОВОМУ управлiнню
ВОДIIИХpecypciB сереДIIЬОГО Днiпра, Басейновому
управлiнНlО водних pecypciB нижнього
Днiпра, МiжрегiонаЛЬНОl\lУ
офicу
захисних масивiв Дlliпровських
водосховищ забезпечити дотримання режиму
роботи днiпровських водосховищ та виконання рекомендацiй KOMicii".

Директор департаменту
водного менеджменту

ОльгаЛИСЮК

засiдання
режнмiв

Протокол
Мiжвiдомчоi" KOMicii"по узгодженНlО
роБОТII днiПРОВСЬКIIХ ВОДОСХОВIIЩ
на Лllпень 2020 року

м. КИIВ

30 червня 2020 р.

Присyrнi: список додзеться.
Слухали:
1. lнформацiю YKpгiдpoMeтцeHтpy щодо прогнозу водностi у бзсейнi Днiпра
у липнi 2020 року.
2. Пропозицil
учасникiв
KOMicil щодо режиму роботи дншровських
водосховищ У липнi 2020 року.

1.

. За прогнозом Укргiдро~ещентру,
в~днiсть Днiпра бiля Киева
липнi
ОЧlКУcrься в середньому 885 м' /с, або 89% BIД норми (норма липня - 994 м/с).
Прогноз ПРIШЛНВУ ВОДIIдо КIlУВСЬКОГОта KaHiBcbKoro ВОДОСХОВIIЩ
у ЛIIПН' . 2020 року:
Перiод

Iнтервал очiкуваних
значень

,,'/e

I

К.ЙВСЬК'е

Липеиь 1декада
11дскада
III дскада
Липень, середнiй
Липень 1декада
11декада
III декада
Липснь, ссреднiй

ПР'ШШIВ
50% забсЗп.,

Приплив
у2019р.,

,,3/с

,,3/с

КМ:.)

ВОДОСХОВllще

0,63.0,68
730-790
0,56-0,63
650-730
0,57-0,67
600.700
670
660.740
1,8-2,0
Ka"iBcbIce ВОДОСIовище (cтiK р. Десна бiля гнрм)
175-185
0,15-0,16
0,16-0,17
190-200
0,17-0,18
180.190
190
180-190
0,48-0,51

Станом на 27 травня 2020 р. на каскад. дншровських
та ка водогосподарська о б становка:

729
554
428
566
87,6
80.8
78,5
82,2

водосховищ
Фактичнi данi

Просктнi
Водосховища

Нор"альний

iBHi, м БС
Мiнiмальний

склалася

СТЗНОJ.I

на

30.06.2020
Вiльний
PiBCHb
об'СМ,
всрхнього
б'сфу,
"лн.куб.м

" БС
Киiвське

103,00

1О 1,50
(B/n

KaнiBebKc
Крсменчуцькс
Ka~l'
янське

ДAinpoBcbKe
Ка.ховськс
Веьоro:

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

91.00
75,75
63,00
48,50
12,7

102,96
Толокvнь)
91,46
80,93
63,91
51,19
15,68

-36,7
-26,0
-157,1
-50,9
-83,4
-686,6
-1040,8

Каскад днiпровських воДосховищ працював у червнi у режимi, узгодженому
Мiжвiдомчою комiсi€ю, i станом на 30 червня його наповнення склада€ 97,6% вiд
про€кпюго.
Враховуючи гiдрометеорологiчну та водогосподарську обстановку у басейнi
Днiпра, гiдролопчний
прогноз на липень, з метою забезпечення
питного
водопостачання
населення,
пiдтримання
екологiчно-безпечного
стану
днiпровських водосховищ, Мiжвiдомча комiсiя пропонуе встановкги наc-ryпний
режим роботн каскаду днiпровських воДосховищ у липнi:
1. По Киi.вському водосховищу:
ГЕС працюе на притоковнх витратах.
Станом на 1 серпня середньодобовий
piBeHb води у воДосховищ\ (водпост
Толокунь) мае бути в межах 102,85-102,95 м Бс.
Добове регулювання потужностi Киi"вськоi" ГЕС обмежуеться коливанням
piBHiBводи бiля Киева (MicT метро) не бiльше шж 0,8 метра.
По KaHiBcbKOMY ВОДОСХОВlIЩУ:ГЕС працюе на притокових
витратах.
Середньодобовий piBeHb у верхньому б'ефi водосховища протягом липня мае бути
в межах 91,35-91,50 м Бс.
По Кременчуцькому
водосховищу:
ГЕС працюе на притокових витратах.
Станом на 1 серпня piBeHb води у водосховищi M3€бути в межах 80,85-80,95 м БС.
По Кам'яиському
водосховищу:
ГЕС працю€ 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) витримуеться в межах 63,8-64,0 м БС.
По ДнiПJЮВСЬКОМУводосховищу: ГЕС працюе на притокових витратах.
За умовами
навiгацii" забезпечу€ТbСЯ гранично
допустимий
piBeНb
спрацювання верхнього б'ефу (бiля греблi) 51,1 м БС пiд час проходження
великогабаритних суден на лiмiтуючнх дiлянках.
Державнiй службi морського та рiчкового транспорту, ДП «Укрводшлях)} i
ПрАТ «YкpгiдpoeHepгo)} погоднти графiк проходження суден iз зануренням 3,0 i
бiльше MeтpiB та оперативно погоджувати i"xпроходження у BepxiB'i' водосховища
у кожному конкретному випадку.
Державнiй службi морського та рiчкового транспорту, ДП «Укрводшлях)} за
умов рацiонального використання гiдроелектроенергii' передбачати проходження
великогабаритних
суден у BepxiB'i" воДосховища в години пiковоi" роботи
Середньоднiпровськоi" ГЕс.
По Каховському водосховищу: станом на 1 серпня piBeНb у водосховищi мае
бути в межах 15,65-15,75 м БС, iз забезпеченням скидних витрат з ГЕС не менше
нiж 500 м3/с.
2. у разi змiни обсягiв стоку Днiпра (иижче або вище вiд прогиозованого)
або погiршеllllЯ якостi води у каскадi водосховищ, оперативиiй
робочiй групi
розгляиути иеобхiднiсть вiдповiдного КОРllгування режимiв роботи каскаду
на позачерговому засiданнi.
3. Рекомендувати:
3.1. Держводагентству:
- затвердити режими роботи днiпровських воДосховищ зпдно з пропозицiями
учасникiв Мiжвiдомчоi' KOMicii".
3.2. ДеРЖРllбагентству:

встановити
постiйний
коюроль
за станом риби у воДосховищах
Днiпровського
каскаду.
При
необхiдноcтi
коригування
режиму
роботи
воДосховищ повiдомляти департамент водного менеджменту Держводагентства;
3.3. РОВР рiчки Рось тepMiHoBOпровести позачергове засiдання МiжвiДОМЧОI
KOMicii.по узгодженню режимiв роботи воДосховищ комплексного призначення та
водогосподарських
систем рiчки Рось суббасейну середнього Днiпра, на якому
розглянути питання дотримання режимiв роботи ГЕе. Про результати засiдання
повiдомити Держводагентство.
3.4. Держекоiнспекцii",
Держрнбагентству,
БУВР середнього
Днiпра,
БУВР
нижнього
Днiпра,
МiЖI)егiональному
офiсу
заХИСШIХ MaclIBiB
днiпровськнх
ВОДОСХОВIIЩ
здiйснювати постiйний монiторинг водогосподаРСЬКОl
ситуацil у басейнi Днiпра. У разi i"i ускладнення iнформувати Мiжвiдомчу комiсiю
та внести пропозицil щодо i"i позачергового скликання для вжиття необхiдних
заходlВ.
4. Держводагентству,
БУВР середнього Днiпра, БУВР IIIIЖНЬОГОДнiпра,
Мiжрегiональному
офiсу
заХНСlIIlХ масивiв
днiпровських
водосховнщ
забезпечити дотримання встановлених режимiв роботи днiпровських водосховищ
та виконання рекомендацiй засiдання Мiжвiдомчоi. KOMicil.
Директор департамеиту
водного менеджменту

Ольга

лисюк

