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Режими роботи днiпровських водосховищ
на листопад 2021 року
3гiдно зi статтями 76,78 Водного кодексу
Украiни, дотримання встановлених
режнмiв роботи днiпровських водосховищ
с обов'язковим для Bcix учасникiв
водогосподарського комплексу

м. Киiв

28 жовтня 202l року

гiдрометеорологiчноi i водогосподарськоi обстановки на
,Щнiпрi, гiдрологiчного прогнозу на листопад та з метою забезпечення питного
водопостачання населення, пiдтримання екологiчно безпечного стану
днiпровських водосховищ, встановити наступний режим роботи каскаду
днiпровських водосховищ (протокол вiд 28.10.2021 додаеться) у листопадi:
1. По Киiвському водосховищу: ГЕС працюс у режимi економного
спрацювання. Станом на 1 грудня середньодобовий piвeнb води у водосховищi
(водпост Толокунь) мас бути в межах 102,40-102,30 м БС.
По KaHiBcbKoMy водосховищу: ГЕС працюе на притокових витратах.
Середньодобовий piBeнb у верхньому б'ефi водосховища протягом листопада
мас бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працю€ у режимi спрацювання.
Станом на 1 грулня piBeHb води у водосховищi мае бути в межах
79,0-78,90 м БС.
У разi необхiдпостi, з MeToIo запобiганllя порушення режиму ОЕС
Украiни та педопущення розвитку системноi aBapii, коригування режиму
водосховIlща розглянути на позачерговому
роботи Кременчуцького
засiданнi Мiжвiдомчоi KoMicii'.
По Кам'япському водосховищу: ГЕС працюе на притокових витратах iз
забезпеченням постiйних попускiв у нижнiй б'еф не менше нiж 400 м3/с,
вiдповiдно до екологiчних умов м. .Щнiпро. Коливання рiвня води у верхньому
б'сфi (бiля греблi) витримуеться в межах б3,80-64,00 м БС.
По Щнiпровському водосховпщу: ГЕС працюе на притокових витратах.
Коливання рiвня води у верхньому б'сфi (бiля греблi) викJIикане добовим i

Виходячи

з

тижневим реryлюванням
(5l,а0 м БС).

ГЕС

допускасться

до 0,7 м нижче вiд

НПР

За умовами

навiгацiТ забезпечуеться гранично допустимий piBeHb
спрацюванtul верхнього б'ефу (бiля греблi) 51,10 м БС пiд час проходженнrI
великогабаритних суден на лiмiтуючих дiлянках.
.Щержавнiй службi морського та рiчкового транспорту, ЩI <Укрводшлях> i
ПрАТ <Укргiдроенерго> погодити графiк проходження суден iз зануренням З,0
i бiльше MeTpiB та оперативно погоджувати ix проходження у BepxiB'i

водосховища у кожному конкретному випадку.
.Щержавнiй службi морського та рiчкового транспорту, .ЩI <Укрводruлях>
за умов рацiона.ltьного використаннJI гiдроелектроенергiТ передбачати
проходження великогабаритних суден у BepxiB'T водосховища в години пiковоi
роботи Середньоднiпровськоi ГЕС.
По Каховському водосховищу: ГЕС працюс на притокових витратах.
Станом на l грудня piBeHb у водосховищi мае бути в межах 15,50-15,40 м БС.
2. У разi змiни обсягiв стоку.Щнiпра (нижче або вище вiд прогнозованого)
або погiршення якостi води у каскадi водосховищ, оперативнiй робочiй групi
розглянути необхiднiсть вiдповiдного кориryваннJI режимiв роботи каскаду на
позачерговому засiданнi.
2.
разi змiни обсягiв стоку ,.Щнiпра (нижче або вище вiд
прогнозованого) або погiршення якостi води
каскадi водосховищ,

У

оперативrriй робочiй

у

групi розглянути необхhнiсть

вiдповйного

кориryванrtя реясимiв роботи каскаду на позачерговому засiдапнi.
3. .Щепартаменry управJIiння водними ресурсами Щержводагентства,
Басейновому управлiншю водItих pecypciB середнього Щнiпра, Басейновому
управлiнню водних pecypciB яижнього .Щпiпра, Мiжрегiональному офiсу
захисних масивiв днiпровських водосховищ забезпечити доlримання режиму
роботи днiпровських водосховищ та виконання рекомендацiй KoMicii.
Щиректор департаменту
управлillпя водними ресурсами

Iгор КОВАЛЬОВ

Протокол
засiдання МiжвiдомчоТ KoMiciT по узгодженпю
режимiв роботи днiпровських водосховищ
на листопад 2021 року
м,

КиiЪ

28 жовтня 2021 року

Присутнi: список додаеться.
Сrryхали:
l . Iнформацiю Укргiлрометченцу щодо прогнозу водностi
листопадi 2021 року.

2,

у басейнi

,Щнiпра

у

Iнформаuiю Мiжрегiонального офiсу зttхисних масивiв днiпровських

водосховиц про якiсний стан води у водосховищах ,щнiпровського каскаry.
3. ПропозиuiТ учасникiв KoMicii щоло режиму роботи днiпровських водосховищ у
листопадi 202l року.
,Щнiпра бiля Кисва у листопадi
очiкусгься в середньому 590 м3/с, або 61% вiд норми (норма жовтIr-ll - 960 м3/с).
Прогноз припливу води до Киiвського та Капiвського водосховищ
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Проектнi р lBHl

водосховища
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мБС

Фактичнi данi станом на
2,1.|0.2021^

PiBeHb

мiнiмальний

верхнього
б'ефу,

мБС

Киiвське

103,00

10l,50

KaHiBcbKe

91,50
8l ,00
64,00
51,40
16,00

91,00
15,75
бз,00
48,50
12,7

к
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Кам'янське
вське
каховське
Всього:

102,46
(в/п Толокунь)
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млн.куб.м
-468,3

91,41

_59,1

79,з2
бз,88

-3486,1
-67,9
l l 0,0
-985,3

5l

i2

l5,54

-5|76,7

Враховуючи гiдрометеорологiчну та водогосподарську обстановку у басейнi
метою забезпечення питного
!нiпра, гiдрологiчний прогноз на листопад,
водопостачанlijl населення, пiдтримання екологiчно-безпечного стану днiпровських
водосховищ, Мiжвiдомча комiсiя пропону€ встановtltи насryпний режим роботи

з

каскаду днiпровських водосховищ у листопадi:

l. По

КиiЪському водосховищу: ГЕС праtцос у режимi економного
спрацюваннJt. Станом на 1 грулrrя середньодобовий piBeHb води у водосховицi
(водпост Толокунь) мае бути в межах 102,40-102,З0 м БС.

По KaHiBcbKoMy водосховищу: ГЕС працюс на притокових виlратах.
Середньодобовий piBeHb у верхньому б'ефi волосховища протягом листопада мас
бути в межах 91,35-91,50 м БС.

По Кремепчуцькому водосховищу: ГЕС

праIпос у режимi спрацюванЕя.
Станом на 1 грулня piBeHb води у водосховищi мас бути в межах 79,0-78,90 м БС.
у разi необхiдностi, з метою запобiгання порушення режиму ОЕс Украiъи
та недопущення розвитКу системноi aBapii', корИryвання режиму роботи
КременчуцькогО водосховища розглянугИ
позачерговому засiданпi
Мiжвhомчоi KoMicii'.
По Кам'янському водосховищу: ГЕС працюе на притокових витратах iз
забезпеченrrям постiйних погryскiв у нижнiй б'еф не менше нiж 400 м3/с, вiдповiдно
до екологiчних умов м. !нiпро. Коливання рiвня води у верхньому б'сфi (бiля греблi)
виlримуеться в межах бЗ,80-64,00 м БС.
По .Щнiпровському водосховищу: ГЕС працюе на притокових витратах.
Коливання рiвня води у верхньому б'сфi (бiля греблi) викJIикане добовим i
тижневим реryлюванням ГЕС допускаеться до 0,7 м нижче вiд НIIР (51,40 м БС).
за умовами навiгацii забезпечусться гранично догryстимий piBeHb спрацюванlrя
верхньогО б'сфу (бiлЯ греблi) 51,10 м БС пiД час проходженrrя великогабаритних
суден на лiмiryючих дiлянках.
.Щержавнiй сrryжбi морського та рiчкового транспорту, .ЩП <Укрводшлях> i
ПрАТ <Укргiдроенерго) погодити графiк проходженЕя суден iз зануренням 3,0 i
бiльше мсгрiв та оперативно погоджувати ix проходженrrя у BepxiB'i водосховища у
кожному конкретному випадку.
.щержавнiй сrryжбi морського та рiчкового транспорту, .щп кукрводшлях)) за
умов рацiонального використання гiдроелекгроенергii передбачати проходжен}uI
великогабаритниХ судеН у BepxiB'i водосховища в години пiковоi роботи
Середньоднiпровськоi ГЕС,
По Каховському водосховищу: ГЕС пращос на притокових витратах. Станом
на l грулrrя piBeHb у водосховищi мас бути в межах 15,50-15,40 м БС.
2. У разi змiни обсягiв стоку,Щнiпра (нижче або вище вiд прогнозованого) або
погiршення якостi води у каскад1 водосховищ, оперативнiй робочiй групi розглянути
необхiднiсть вiдповiдного кориryванЕя режимiв роботи каскаду на позачерговому
засiданнi.
3. Рекомендувати:
3.1. Щержводагентству: затвердити режими роботи днiпровських водосховищ
згiдно з пропозицiями учасникiв Мiжвiдомчоi KoMiciT;
3.2. Щержрибагентству: встановити постiйний коItтроль за станом риби у
водосховищах .Щнiпровського каскад/. При необхiдностi кориryванЕя режиму
роботи водосховищ повiдомляти департамент управлiння водними ресурсами

на

,Щержводагентства;

3.3. .Щержекоiпспекцii', .Щержрибагентству, БУВР середнього .Щнiпра, БУВР
нижпього .Щнiпра, Мiжрегiональному офiсу захисних масивiв днiпровських
водосховищ здiйснювати постiйний монiторинг водогосподарськоi ситуацii у басейнi
flнiпра. У разi ii усIо,IадненнJI iнформувати Мiжвiломчу комiсiю та внести пропозицiТ
щодо ii позачергового скJIикання для вжиття необхiдних заходiв.
4. ,Щержволагентству, БУВР серелпього Щlriпра, БУВР нижнього Щнiпра,
Мiжрегiоlrальному офiсу захисних маси$в днiпровських водосховищ забезпечити
дотриманrul встановлених режимiв роботи днiпровських водосховищ та виконанЕя
рекомендацiй засiдання Мiжвiдомчоi KoMicii.
.Щиректор департаменту

управлiнпя водними ресурсами

Iгор

КОВАЛЬОВ

