о.кузьменков
2020 р.

Режими роботи дніпровських ВОДОСХОВНЩ
на вересеиь 2020 року
Згідно зі статтями 76,78 Водного кодексу
України та постановою Кабінery Міністрів
України від 20.01.1997 .N~41, дотримання
встановлених режимів робоn,
дніпровських

.

ВОДОСХОВИЩ

.

є обоВ~Я3КОВИМ

д..1ЯВСІХ учасниКІВ водогосподарського
комплексу

м. Київ

28 серпня 2020 року

Виходячи з гідрометеорологічної і водогосподарської обстановки на
Дніпрі, гідрологічного прогнозу на вересень та з метою забезпечення питного
водопостачання
населення,
підтримання
екологічно-безпечного
стану
дніпровських водосховищ, встановити наступний режим роботи каскаду
дніпровських водосховищ (протокол від 28.08.2020 додається) у вересні:
І. По Київському ВОДОСХОВИЩУ: ГЕС працює у режимі економного
спрацювання. Станом на 1 жовтня середньодобовий рівень води у водосховищі
(водпост Толокунь) має бути в межах 102,70-102,60 м Бс.
Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливанням
рівнів води біля Києва (міст метро) не більше ніж 0,8 метра.
По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах.
Середньодобовий рівень у верхньому б'єфі водосховища протягом вересня має
бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому ВОДОСХОВИЩУ: ГЕС працює у режимі поступового
спрацювання. Станом на 1 жовтня рівень води у водосховищі має бути в межах
80,00-79,90 м БС.
По Кам'янському ВОДОСХОВИЩУ: ГЕС працює на притокових витратах із
забезпе'lенням постійних попусків у нижній б'єф не менше ніж 400 мЗ/с,
відповідно до екологічних умов м. Дніпро. Коливання рівня води у верхньому
б'єфі (біля греблі) витримується в межах 63,8-64,0 м БС.
По Дніпровському ВОДОСХОВИЩУ: ГЕС працює на притокових витратах.
Коливання рівня води у верхньому б'єфі (біля греблі) викликане добовим і
тижневим регулюванням ГЕС допускається до 0,7 м нижче від НПР (51,4 м БС).

За умовами навігації забезпечується
гранично допустимий
рівень
спрацювання верхнього б'єфу (біля греблі) 5\,1 м БС ПІД час проходження
великогабаритних суден на лімітуючих ділянках.
Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях» і
ПрАТ «Укргідроенерго» погодити графік проходження суден із зануренням 3,0
і більше метрів та оперативно погоджувати їх проходження у верхів'ї
водосховища у кожному конкретному випадку.
Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях»
за умов раціонального
використання
гідроелектроенергії
передбачати
проходження великогабаритних суден у верхів'ї водосховища в години пікової
роботи Середньодніпровської ГЕС.
По Каховському ВОДОСХОВИЩУ: станом на \ жовтня рівень у водосховищі
має бути в межах \5,60-\5,50 м БС із забезпеченням скидних витрат з ГЕС не
менше ніж 500 мЗ/с.
2. У разі зміни обсягів стоку Дніпра (нижче або вище від прогнозованого)
або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативній робочій групі
розглянути необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на
.
.
позачерговому заСІДанНІ.
3.
Департаменту
ВОДНОГО
менеджменту
Держводагентства,
Басейновому управлінню ВОДНИХ ресурсів середнього Дніпра, Басейновому
управлінню водних ресурсів нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу
захисних масивів дніпровських ВОДОСХОВИЩ забезпечити дотримання режиму
роботи дніпровських водосховищ та виконання рекомендацій комісії.

Директор департаменту водного менеджменту

Ольга ЛИСЮК

Протокол
засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню
режимів роботи дніпровськнх
водосховищ
на вересень 2020 року
м. Київ

28 серпня 2020 р.

Присутні: список додається.
Слухали:
І. Інформацію Укрпдрометцентру
щодо прогнозу водності у басейні Дніпра
у вересні 2020 року.
2. Інформація
Міжрепонального
офісу захисних
масивів дніпровських
водосховищ про якісний стан води у водосховищах Дніпровського каскаду.
3. Пропозиції
учасників
Комісії щодо режиму роботи дніпровських
водосховищ у вересні 2020 року.
За прогнозом Укрпдрометцентру,
водність Дніпра біля Києва у вересні
3
очікується в середньому 450 м /с, або 59% від норми (норма вересня -768 м3/с).
Прогноз припливу води до Київського та Канівського ВОДОСХОВИЩ
v вересНІ. 2020 роК' :
Інтервалочікуваних
Приплив
Приплив
Період
у 2019 р.,
значень
50% забезп.,
м'lс
І
Київське
З40-400
З20-З80
ЗОО-З60
З20-З80

К!\13

м'lс

м'lс

водосховище
029-0 З5
028-0 ЗЗ
О 26-0 ЗІ
0,8З-0,98

Веоесень І декада
" декада
ІІІдекада
Верссень,середній
500
Каиівське водосховище(стіко. Леснабіля гиола)
ВеоесеньІ декада
110-130
010-011
100-120
009-010
" декада
ІІІдекада
90-110
008-010
Вересень,середній
150
100-120
0,26-0,ЗІ
Станом на 27 серпня 2020 р. на каскадІ дншровських
ка
та водогосподарська о б становка:
Пооєктні івні м БС
Нормальний

Мінімальний

10З,00

1О1,50

склалася

Фактичні дані станом на
27.08.2020
верхнього

б'єфу,
м БС
Київське

7З
76
79
77

водосховищ

Рівень
Водосховища

З89
З52
З21
З54

102,77

Вільний
об'єм,
млн.куб.м
-206,5

(в/пТолокvнь)
Канівське
Кременчvцьке
Ка\і' янське

ПніПDовське
Каховське
Всього:

9150
81 ОО
64 ОО
5140
16,00

91 ОО
75,75
6З.00
48.50
12.7

9147
80,44
6З.89
51.21
15.54

-19.5
-1227 7
-622
-757
-985 З
-2576.9

Каскад дніпровських водосховищ працював у серпні у режимі, узгодженому
Міжвідомчою комісією, і станом на 27 серпня його наповнення складає 94, І% від
проєктного.
За інформацією Міжрегіонального
офісу захисних масивів дніпровських
водосховищ, стан ВОДИ у дншровських водосховищах за ВМІСТОМ розчиненого
кисню та біогенних речовин задовільний.
Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку у басейні
Дніпра, гідрологічний
прогноз на вересень, з метою забезпечення
питного
водопоста'I3ННЯ
населення,
підтримання
екологічно-безпечного
стану
дніпровських водосховищ, Міжвідомча комісія пропонує встановити наступний
режим роботи каскаду дніпровських водосховищ у вересні:
І. По КIІЇвському
ВОДОСХОDlIЩУ:ГЕС працює у режимі економного
спрацювання. Станом на І жовтня середньодобовий рівень води у водосховищ)
(ВОДПОСТ Толокунь) має бути в межах 102,70-102,60
м БС.
Добове реryлювання потужності Київської ГЕС обмежується коливанням
рівнів ВОДИ біля Києва (міст метро) не більше ніж 0,8 метра.
По Каllівському
ВОДОСХОВІІЩУ:ГЕС працює на притокових
витратах.
Середньодобовий рівень у верхньому б'єфі водосховища протягом вересня має
бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По КремеllЧУЦЬКОМУ водосховищу:
ГЕС працює у режимі поступового
спрацювання. Станом на І жовтня рівень ВОДИ у водосховищі має бути в межах
80,00-79,90 м Бс.
По Кам'янському
ВОДОСХОВІІЩУ:
ГЕС працює на притокових витратах із
забезпеченням
постійних попусків у нижній б'єф не менше ніж 400 мЗ/с,
відповідно до екологічних умов м. Дніпро. Коливання рівня води у верхньому
б'єфі (біля греблі) витримується в межах 63,8-64,0 м Бс.
По Дніпровському
ВОДОСХОВІІЩУ:
ГЕС працює на притокових витратах.
Коливання рівня води у верхньому б'єфі (біля греблі) викликане добовим і
тижневим реryлюванням ГЕС допускається до 0,7 м нижче від нп? (51,4 м БС).
За умовами
навігації
забезпечується
гранично
допустимий
рівень
спрацювання верхнього б'єфу (біля греблі) 51,1 м БС під 'Іас проходження
великогабаритних суден на лімітуючих ділянках.
Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях» і
ПрАТ «Укргідроенерго» погодити графік проходження суден із зануренням 3,0 і
більше метрів та оперативно погоджувати їх проходження у верхів'ї водосховища
у кожному конкретному випадку.
Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях» за
умов раціонального використання гідроелектроенергії
передбачати проходження
великогабаритних
суден у верхів'ї водосховища
в години пікової роботи
Середньодніпровської ГЕс.
По Каховському
ВОДОСХОВІІЩУ:
станом на І жовтня рівень у водосховищі
має бути в межах 15,60-15,50 м БС із забезпеченням скидних витрат з ГЕС не
менше ніж 500 мЗ/с.
2. у разі зміllll обсягів стоку Дніпра (Нllжче або вище від прогнозованого)
або погіl)шення якості водн у каскаді ВОДОСХОВІІЩ,
опеl)апшнїЙ роБО'IЇЙ групі
РОЗГЛЯИУТІІlІеобхіДllість відповідного КОРІІгування режимів роБОПI каскаду
113 поза'lерговому
засіданні.

3.1. Держводагентству:
- затвердити режими роботи дніпровських водосховищ зпдно з пропозиціями
учасників Міжвідомчої комісії.
3.2. Де)Jжрибагентству:
встановити
постійний
контроль за станом риби у водосховищах
Дніпровського
каскаду.
При
необхідності
кориryвання
режиму
роботи
водосховищ повідомляти департамент водного менеджменту Держводагентства;
3.3. Держекоінспекції,
ДеРЖРllбагеIIТСТВУ, БУПР сеl)еднього
Дніпра,
БУПР ІІІІЖНЬОГО Дніпра,
міжрегіоналы~ol\lуy
офісу
заХНСlІІlХ масивів
дніпровських
ВОДОСХОВИЩ
здійснювати постійний моніторинг водогосподарської
сиryації у басейні Дніпра. У разі її ускладнення інформувати Міжвідомчу комісію
та внести пропозиції щодо Гі позачергового скликання для вжиття необхідних
захОДІВ.

4. Деl)жводагеIIТСТВУ, БУПР середнього Дніпра, БУПР ннжнього Дніпра,
Міжрегіональиому
офісу
захнсннх
масивів
диіпровських
ВОДОСХОВИЩ
забезпечити дотримання встановлених режимів роботи дніпровських водосховищ
та виконання рекомендацій засідання Міжвідомчої комісії.
Д"реКТОI) департамен"!)'
водного меиеДЖl\lенту

-
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Ольга ЛИСЮК

