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Режими роботи диіпровських ВОДОСХОВИЩ
на листопад 2020 року
Згідно зі статсями 76,78 Водного кодексу
України та постановою Кабінету Міністрів
Українн від 20.01.1997 N. 41, дотримання
встановлених режимів роботи
дніпровських

ВОДОСХОВИЩ

є оБОВ' ЯЗКОВИМ

дЛЯвсіх учасників водогосподарського
комплексу

м. Київ

2 листопада 2020 року

Виходячи з гідрометеорологічної і водогосподарської обстановки на
Дніпрі, гідрологічного прогнозу на листопад та з метою забезпечення питного
водопостачання
населення,
підтримання
екологічно
безпечного
стану
дніпровських водосховищ, встановити наступний режим роботи каскаду
дніпровських водосховищ (протокол від 02.11.2020 додається) у листопаді:
1. По Київському
ВОДОСХОВИЩУ:
ГЕС працює у режимі економного
спрацювання. Станом на 1 грудня середньодобовий рівень води у водосховищі
(водпост Толокунь) має бути в межах 102,50-102,40 м БС.
Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливанням
рівнів води біля Києва (міст метро) не більше ніж 0,8 метра.
По Каиівському
ВОДОСХОВИЩУ:
ГЕС працює на притокових витратах.
Середньодобовий рівень у верхньому б'єфі водосховища протягом листопада
має бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому
ВОДОСХОВНЩУ:
ГЕС працює у режимі поступового
спрацювання. Станом на 1 грудня рівень води у воДосховищі має бути в межах
79,20-79,10 м БС.
По Кам'яиському
ВОДОСХОВIIlЦУ:
ГЕС працює на притокових витратах із
забезпеченням постійних попусків у нижній б'єф не менше ніж 400 м3/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 водосховнщу: 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 НГlP
(51,4 м БС).

За умовами навігаЦll забезпечується
гранично допустимий рівень
спрацювання верхнього б'єфу (біля греблі) 51,1 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: ГЕС працює на притокових витратах.
Станом на 1 грудня рівень у воДосховищі має бути в межах 15,50-15,40 м БС.
2. У разі зміни обсягів стоку Дніпра
(ннжче або вище від
прогнозованого)
або погіршення
якості води у каскаді водосховищ,
оперативній
робочій
групі
розглянути
необхідність
відповідного
коригування режимів роботн каскаду на позачерговому засіданні.
3.
Департаменту
водного
менеджменту
Держводагентства,
Басейновому управлінню водннх ресурсів серсднього Дніпра, Басейновому
управлінню водннх ресурсів ІШЖНЬОГО Дніпра, Міжрсгіональному
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 узгоджеlllllO
реЖlІмів роБОТIІ дніПРОВСЬКIІХ ВОДОСХОВІІЩІІа ЛlІстопад
м. Київ

2020 року
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Присутні: список додається.
Слухали:
1. Інформацію Укргідрометцентру щоДо прогнозу водності у басейні Дніпра у
листопаді 2020 року.
2. Інформацію
Міжрегіонального
офісу захисних
масивів дніпровських
водосховищ про якісний стан води у ВОДОСХОВИЩах
Дніпровського каскаду.
3. Пропозиції
учасників
комісії щодо режиму
роботи дніпровських
водосховищ у листопаді 2020 року.
За прогнозом Укргідрометцентру,
водність Дніпра біля Києва у листопаді
очікується в середньому 660 мЗ/с, або 69% від норми (норма листопада - 960 мЗ/с).
ПРОГІІОЗ прнплнву ВОДІІДО Кнївського та Канівського
водосховнщ
v лнстопаді 2020 РОКУ:
Інтервал очікуваних значень
Період
м3/с

І

КIIЇ"ське

км3

Приплив
50% забезп.,
м3/с

ВОДОСХОВllще

Листопад І декада
11декада
ІІІ декада
Листопад, середній

510-570
0,44-0,49
530.610
046.0,53
520-620
0,45-0,54
640
520-600
1,4.1,6
Канівеьке ВОДОСХОВlllце
(стік р. Лесна біля гиnла\
листопад І декада
90-100
008-0,09
11декада
90-110
0,08-0,10
ІІІ декада
100-120
009-0,10
Листопад, середній
200
90-110
0,23-0,29

Станом на 30 жовтня 2020 р. на каскаді дніпровських
така водогосподаоська о б становка:
Проєктні
Водосховища

Нормальний

Приплив
у 2019 р.,
м3/с

івні, м БС
Мінімальний

Київське

103,00

ІОІ,50

Канівське
КDеменчvцьке
Кам'янське
ПиіПDовське
Каховське
Всього:

91 50
81,00
64 ОО
5140
16,00

91 ОО
75,75
63 ОО
48,50
12,7

384
407
470
420
115
116
118
116

ВОДОСХОВИЩ
склалася
Фактичні дані станом на
30.10.2020
Рівень
Вільний
верхнього
об'єм,
б'єфу,
млн.куб.м
м БС

102,65
(вlп Толокvнь\
91,44
79,58
63,86
51,23
15,52

-310,0
-39,2
-2984,9
.79.1
.67,9
-1027,9
-4509, І

Каскад дніпровських водосховищ працював у жовтні у режимі, узгодженому
Міжвідомчою комісією, і станом на 30 жовтня його наповнення складає 89,7% від
проєктного.
За інформацією Міжрегіонального
офісу захисних масивів дніпровських
водосховищ, стан води у дніпровських водосховищах за вмістом розчиненого
кисню та біогенних речовин задовільний.
Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку у басейні
Дніпра, гідрологічний
прогноз на листопад, з метою забезпечення
питного
водопостачання
населення,
підтримання
екологічно-безпечного
стану
дніпровських водосховищ, Міжвідомча комісія пропонує встановити наступний
режим роботи каскаду дніпровських водосховищ у листопаді:
1. По КНЇВСЬКОМУ водосховнщу:
ГЕС працює у режимі економного
спрацювання. Станом на І грудня середньодобовий рівень води у водосховищі
(водпост Толокунь) має бути в межах 102,50-102,40 м БС.
Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливанням
рівнів води біля Києва (міст метро) не більше ніж 0,8 метра.
По Канівському
водосховнщу:
ГЕС працює на притокових витратах.
Середньодобовий рівень у верхньому б'єфі водосховища протягом листопада має
бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По КРСМСНЧУЦЬКОМУводосховнщу:
ГЕС працює у режимі поступового
спрацювання. Станом на 1 грудня рівень води у воДосховищі має бути в межах
79,20-79,10 м Бс.
По Кам'янському
ВОДОСХОВНЩУ:
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
водосховнщу:
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) 51,1 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
ВОДОСХОВНЩУ:
ГЕС працює на притокових
витратах.
Станом на І грудня рівень у водосховищі має бути в межах І 5,50- І 5,40 м БС.
2. У разі змінн оБСSlгів стоку Дніпра (ННЖЧСабо внщс від прогнозованого)
або погіРШСlfI1SIS1кості водн У каскаді ВОДОСХОВНЩ,
опсратнвній
робочій групі
РОЗГЛЯНУТІІнсобхідність відновідНОГ0 корнгування
рсжнмів роботн каскаду
на позачсрговому засіданні.

3. Рекомендувати:
3.1. Держводагентству:
затвердити
режими
роботи дншровських
водосховищ згідно з пропозиціями учасників Міжвідомчої комісії;
3.2.
Держрибагентству:
з
метою
недопущення
загострення
рибогосподарської ситуації і загибелі риби встановити постійні спостереження та
вжити заходів із покращення умов зимівлі риби разом з відповідними суб'єктами
рибогосподарської діяльності. При необхідності коригування режиму роботи
водосховищ, що пов'язано з умовами існування водних біоресурсів, повідомляти
департамент водного менеджменту Держводагентства.
3.3. Держекоінспекції,
Держрибагентству,
БУВР середнього Дніпра,
БУВР нижнього
Дніпра, Міжрегіональному
офісу захисних
масивів
дніпровськнх ВОДОСХОВИЩ здійснювати постійний моніторинг водогосподарської
ситуації у басейні Дніпра. У разі ії ускладнення інформувати Міжвідомчу комісію
та внести пропозиції щодо ії позачергового скликання для вжиття необхідних
заходів.
4. Держводагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра,
Міжрегіональному
офісу захнсних масивів
дніпровських
ВОДОСХОВИЩ
забезпечити дотримання встановлених режимів роботи дніпровських водосховищ
та виконання рекомендацій засідання Міжвідомчої комісії.

Директор департаменту
водного менеджменту

Ольга ЛИСЮК

СПИСОК
присутніх на засіданні Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму
роботи дніпровських та дністровських водосховищ 02.11.2020 р.
Міністерства,
центральні органи
виконавчої влади

Держводагентство

Прізвище, ім'я,
по-батькові

Кузьменков Олексій Олександрович
Лисюк Ольга Гаврилівна
Харченко Наталія Іванівна
Медвєдєва Наталія Леонідівна
Гавриленко Катерина
Олександрівна

Посада

Перший заступник
Голови
Циректор департаменту
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст

ПрАТ «Укргідроенерго»

Рассовський Вадим Леонідович

Головний інженер

НЕК «Укренерго»

Лапко Анатолій Никифорович

Керівник групи

Укргідрометцентр

Бойко Вікторія Михайлівна

Начальник відділу

МінреГЇон

Медведь Тетяна Анатолівна

Начальник відділу

Мінекономіки

Дехтяр Оксана Олександрівна
Хмара Богдан Павлович

Заст. нач. управління
Головний спеціаліст

Держрибагентство

Хомич Віталій Валерійович

Головний спеціаліст

Міжрегіональний офіс
захисних масивів
дншровських
водосховищ

Пустовіт Михайло Михайлович

В.о Заст. начальника

БУВР середнього Дніпра

Коновалова Ніна Миколаївна
Смірнова Інна Сергіївна

Заступник начальника
Начальник відділу

