
протокол лъ 2

2-го засiдання Мiжвiдомчоi KoMicii по узгодженню режимiв роботи водосховищ
комплексного призначення та водогосподарських систем у районi басейну рiчки

Щнiстер на лiтньо-осiннiй перiол 2022 року

2 червня 2022 polcy м. Iвано-Франкiвськ

Проведення засiдання: з 11:00 по 1 1':55

Реестрацiя членiв KoMicii: з 10.30 по 1 1.00
Закiнчення реестрацii членiв KoMicii: 11.00
Присутнi: !ý членiв KoMicii (перелiк додаеться, додаток Ns1)
Всього: 20 членiв Мiжвiдомчоi KoMicii по узгодженню режимiв роботи

водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у районi
басейну рiчки Щнiстер.

Засiдання вважасться правомочним присутнi бiльше половини членiв KoMicii
(присутпi 80% вiд загального складу)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
I. Iнформацiя про гiдрологiчну ситуацiю в басейнi рiчки .щнiстер на лiтньо-осiннiй

перiод 2022 року;
II. Iнформацiя про якiсть поверхневих вод в басейнi рiчки Щнiстер;
Ш. Погодження режимiв роботи водосховищ комппексного призначення та

водогосподарських систем у районi басейну рiчки .Щнiстер;
IV. Рiзне.

l. Iнформацiя про гiдрологiчну ситуацiю в басейнi рiчки ,Щнiстер на лiтньо-
осiннiй перiод 2022 pol<y.

сЛУьЛИ: Мар'яну Клюку - гiдролога I категорii Iвано-Франкiвського ЩГМ,
представника Iвано-Франкiвського обласного центру з гiдрометеорологii.

,Щоповiла про гiдрометеорологiчнi умови в перiод весняного водопiлля та прогноз
лiтньо - осiнньоi меженi в басейнi рiчки .Щнiстер на 2022 р. Згiдно якоi дефiцит опадiв та
поступове зонапьне снiготанення у горах зумовили дуже невиражене весняне водопiпля на
piKax Прикарпатгя, яке представлено декiлькома невисокими т€lпо-дощовими паводками
(пiковi значення яких сягали 1,19 м на притоках та 2,36 м на .Щнiстрi), що пройшли в
межах русел. По висотi максимальних piBHiB води весняне водопiлля на.Щнiстрi та його
гiрських притоках вiдмiчалось нижчим за норму.

За орiентовним прогнозом погоди на лiтнiй перiод 2022 р. мiсячна кiлькiсть опадiв

у червнi в Карпатському регiонi не перевищуватиме 80-100 Yо, ау липнi-серпнi - 70-79 %.

Така синоптична ситуацiя не дае пiдстав очiкувати суттевого збiльшення припливу води

до водосховищ в лiтньо - осiннiй перiод. Проте, враховуючи, що басейн.Щнiстра е зоною
потенцiйноi небезпеки, де мiсячна KiпbKicTb опадiв може випасти в короткий промilкок
часу, що, в свою чергу, не виключае формування високих паводкiв в цей перiод та
збiльшення припливу води до водосховищ.



Володимира Бриндю - начальника гiдрологiчноi станцii першого розряду,
представник Тернопiльського обласного центру з гiдрометеорологii.

,Щоповiв, що гiдрометеорологiчна ситуацiя та ii подitльший розвиток буде залежати

вiд режиму випадiння дощiв та ix кiлькостi. В умовах глобальних змiн клiмату

довгострокове прогнозування погоди та водностi е досить проблематичними. Проте,
враховуючи багаторiчну тенденцiю, змiни температури повiтря та опадiв, е ймовiрнiсть

формування перiоду низькоi водностi влiтку - восени 2022 року.

ВИРIШИЛИ:
1. Iнформацiю представникiв Гiдрометцентру взяти до вiдома та дпя

використання уроботi.

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗА) - одноголосно.
(ПРоТи>>- немае.
(УТРиМАЛисъ)- немас.

Рiшення прийняте 15 голосами, що становить 100 % голосiв членiв мiжвiдомчоi
KoMicii, присутнiх на зборах.

II. Погодження режимiв роботи водосховищ комплексного призначення та
водогосподарських систем у районi басейну рiчки Щнiстер.

СЛУХАЛИз Степана Гудзоватого - начальника цеху водопостачання та
каналiзацii, представника ТОВ (КАРПАТНАФТОХIМ>.

По пiдприемству бу" виданий наказ про проведення перевiрки готовностi
гiдротехнiчних споруд до повеней та паводку у вiдповiдностi е складенi акти та

розробленi заходи.
Повiдомив, що Bci гiдротехнiчнi споруди готовi до пропуску паводку, а

технологiчний персонал пiдготовлений (проводяться навчальнi занятгя з питань аварiйних
ситуацiй).

На даний момент пiдприемство кКАРПАТНАФТОХIМ) знаходиться в cTaHi

простою, вiдповiдно кiлькiсть забору води зменшилась у 4 рази. Вiд початку нересту
piBeHb у водосховищi 364,00 м, та плануеться пiдтримувати такий до закiнчення нересту.
Нормально пiдпертий piBeHb водосховища 3б5,00 м, у зв'язку з тим, що пiдприемство
стоiть piBeHb води був понижений на 1 м для кращого реагування на проходження i
вловлювання пiкового проходу води з верхiв'я водосховища.

Пропонуе на перiод лiтньо - ociHHboi меженi 2022 року пiдтримувати режими
роботи ЧечвинськQго водосховища на позначках близьких до НПР.

Василя Стецького - провiдного iнженера з використаЕня водних pecypciB вiддiлу
водних вiдносин, басейновоi взаемодii та техногенно-екологiчноi безпеки, представник

Басейнового управлiння водних pecypciB рiчок Захiдного Бугу та Сяну.
В зонi дiяльностi БУВР Захiдного Бу.у та Сяну вiдсутнi водосховища

комплоксного призначення. Водночас, на територii Львiвськоi областi в басейнi рiчки
,Щнiстер розташовано 11 водосховищ об'емом 28,З567 млн.м3 (корисний об'ем
25,6З5lrvrопr.мЗl та площею водного дзеркапа 1536,4304 га.



З них 8 водосховищ використовуються для риборозведення (1275,6404 г&,

|5,З287 *n".M31, 1 - для питного водопостачання (Трускавецьке -22]9 га, 1,208пlпr.rЗ1, 1

- водопоOтачання для технiчних потреб (Щирецьке - 115 г&, 4,15 млн.м3; та 1

протиповеневе (Унятицьке -123 га, 7,67 rо".rЗ;.
На рiчках басейну,Щнiстра в межах Львiвськоi областi розташованi двi МГЕС:
- Явiрська (р. Стрий - с. Явора Туркiвського району), з потужнiстю 500 кВт.

Введена в експлуатацiю у 2008 роui.
- Новошицька (р. Бистриця - с. Новошичi .Щрогобицького району), з потужнiстю

120 кВт. Введона в експлуатацiю у 2013 рочi.

Оксану Мотенко - начаJIьника вiддiлу ведення водного кадастру та монiторингу
вод Регiонального офiсу водних pecypciB у Тернопiльськiй областi.

Виходячи з гiдрометеорологiчноi та водогосподарськоi обстановки, для
забезпечення населення та галузей економiки водними ресурсами, з урахуванням
екологiчних вимог, на Bci водосховища областi розробленi рехсими роботи без спуску з

умовою пiдтримувати режим наповнення водосховищ до НПР, iз забезпеченням

вiдповiдних екологiчних витрат; та на орендоваЕi воднi о6'скти згiдно заяв орендарiв

Вказала, що наявнi водосховища комплексного призначення, TaKi як:

Тернопiльське, Горiшньо - Iвачiвське та Касперiвське водосховища. Вiдповiдно до них:
- Тернопiльське вQдосховищо, руслове, знаходиться в басейнi р. Серет на 182 км,

площею водного дзеркала 311,1 га об'емом при НПР 10170 тис.м3 з вiдмiткою НПР
303,75 м.

Розроблено режим роботи водосховища для КП кОб'сднання паркiв культури i
вiдпочинку м. Тернополя> iз забезпеченням екологiчноi витрати 1,5 м3/с.

Експлуатуеться в каскадi з Горiшньо - Iвачiвським.
- Горiшньо - Iвачiвське водосховище, руслове, знаходиться в басейнi р. Серет на

195 км, площею водного дзеркаJIа 315 га об'емом при НПР 1890 тис.м3 з вiдмiткою НПР
308,5 м.

Розроблено режим роботи вQдосховища для ГЕС кЗахiдгiдроенерго) та Бiлецькоi
сiльськоi громади iз забезпеченням екологiчноi витрати - 0,64 мЗlс.

- Касперiвське водосховище знаходиться в басейнi р. Серет на 8 км, площею
водного дзеркала 286гаоб'емом при НПР 1880 тис.м3 з вiдмiткою НПР 164 м.

Розроблено режим роботи водосховища для ГЕС кЕнергiя-1> та Залiщицькоi
MicbKoi громади iз забезпеченням екологiчноi витрати - 10,0 м3/с.

Фактичнi piBHi - близькi до piBHiB НПР iз наповненням до 95%.

Катерину Швець - начальника вiддiпу ведення водного кадастру, монiторингу вод

та басейновоi взаемодii РОВР у Хмельницькiй областi.
На територii Хмепьницькоi областi в басейнi р. Щнiстер знаходиться 4 руслових

водосховища: 3 на р. Збруч - Мартинкiвське, Боднарiвське та HiBepKiBcbKe та 1 на

р. Смотрич - Щибулiвське.
Користувачi гiдротехнiчних споруд утримують piBHi водосховищ на рiвнях

близьких до НПР, забезпечують проходження санiтарних об'емiв. ГЕС працюють на
притокових витратах.

Регiональним офiсом водних pecypciB ведеться оперативний контроль за рiвневим
режимом водосховищ.



Запропонувала пiдтримувати piBeHb води у водосховищах близьким до НПР. У разi
зниження притокових витрат нижче екологiчних, в перiод лiтньо - ociHHboi меженi,

допускаеться спрацювaння водосховища дJи забезпечення вiдповiдних екологiчних

витрат.

Русловi водосховища на р. Збруч.
- На Мартинкiвському водосховищi - пiдтримувати piBeHb води у водосховищi

близьким до НПР (263,00 м БС). У разi зниження притокових витрат нижче екологiчних,
в перiод лiтньо - осiнньоi меженi, допускаеться спрацювання водосховища дпя
забезпечення вiдповiдних екологiчних витрат.

- На Боднарiвському водосховищi - пiдтримувати piBeHb води у водосховищi
близьким до НПР (226,80 м БС). У разi зниження притокових витрат нижче екологiчних,
в перiод лiтньо-осiнньоi меженi, допускаеться спрацювання водосховища для
забезпечення вiдповiдних екологiчних витрат.

- На HiBepKiBcbKoMy водосховищi - пiдтримувати piBeHb води у водосховищi
близьким до НПР (174,83 м БС). У разi зниження притокових витрат нижче екологiчних,
в перiод лiтньо-осiнньоi меженi, допускасться спрацювання водосховища для
забезпечення вiдповiдних екопогiчних витрат.

Руслове водосховищо на р. Смотрич.
- На I]ибулiвському водосховищi - пiдтримувати piBeHb води у водосховищi

близьким до НПР (139,40 м БС). У разi зниження притокових витрат нижче екологiчних,
в перiод лiтньо-осiнньоi меженi, допускаеться спрацювання водосховища для
забезпечення вiдповiдних екологiчних витрат.

Юрiя Гаврикова - провiдного гiдролога вiддiлу техногенно-екологiчноi безпеки,
представник Басейнового управлiння водних pecypciB рiчки Пiвденний Буг.

Ознайомив, що на басейнi Щнiстра в межах Вiнницькоi областi припадае 28% ti
територii. Bci притоки ,Щнiстра - лiвобережнi. На двох рiчках розмiщуеться 7 водосховищ

рiзного призначення, але комплексного призначення серед них немае. Зокрема на

р. Лядова розташованi 3 водосховища суто рибогосподарського rrризначення. iх об'ем
скпадас вiд 1 до 2-х мпн. м3.

На р. Мурафа розтаптованi 4 водосховиIца, 3 iз них використовуються для

риборозведення та рекреацii, 1 - для енергетики. Найбiльше з них - Клекотинське
водосховище об'емом 5,5 млн. м3. В даний час вся необхiдна технiчна докуrtентацiя
пiдготовлена дJIя надання його в оренду на умовах вiдкритих торгiв. ,Щва водосховища вже
перебувають в орендi, режими роботи на них розробленi. Ще одне водосховище -
Скалопiльське використовуеться JIише для енергетичних потреб. По даному водосховищу
БУВР Пiвденного Бугу щоденно отримуе iнформацiю про копивання piBHiB води, якi не
перевищують 5 см/добу.

Олега Романчука - провiдного iнженера з розрахункiв та режимiв вiддiлу
басейновоi взаемодii та мiжнародних вiдносин, представник Басейнового управлiння
водних pecypciB рiчок Причорномор'я та нижнього,,Щунаrо.

,,Щоповiв, що басейнi рi.lки Щнiстер на територii Олеськоi областi розтатттовано 6

водосховищ: Бiляiвське, Кучурганське, KociBcbKe, Чорнянське, Захарiвське та
новошипкiвське.



Захарiвське та Новошипкiвське водосховища - протипаводковi, Бiляiвське
використовуеться для рибництва, Чорнянське - дJuI рекреацii, KociBcbKe - було збудовано

по tlpoeкTy iнституту кУкргiпроцукор) 1956 року для технiчного водопостачання

Котовського цукрового заводу, риборозведення, зрошення та рекреацii.
Кучурганське водосховище згiдно з <Паспортом i правилами експлуатацii

Куrурганського водосховища в Роздiльнянському районi Одеськоi областi> (далi -
Правила експлуатацii Кучурганського водосховища), розробленими ДРПВI
кУкрпiвдендiпроводгосп> в 2017 роцi, збудовано за проектом iнституту
<Теплоелектропроект) (1966 року), призначоння комплексно: онорготика, риборозведення,
зрошення, рокроацiя.

Запропонував розглянути питання погодження Правил експлуатацii
Кучурганського водосховища в рамках KoMicii щодо стаJIого використання та охорони

рiчки Щнiстер (,Щнiстровська Комiсiя). Оскiльки зЕlлишаеться невирiшеним питання
погодження Молдавською Стороною Правил експлуатацii Кучурганського водосховища
та ix дотримання.

Пропонуе на перiод лiтньо - ociHHboi меженi 2022 року пiдтримувати режими
роботи Косiвського водосховища на територii Одеськоi областi на позначках близьких до
нпр.

РЕКОМЕНЩУВАТИ:
1. ,Щержводагентству затвердити режими роботи водосховищ у басейнi рiчки

,Щнiстер на перiод лiтньо - ociHHboi меженi 2022 року згiдно з пропозицiями уrасникiв
Мiжвiдомчоi KoMicii.

2. Режим роботи водосховищ, наповнення та спрацювання виконувати згiдно з

iнструкцiями по експлуатацii водосховищ та цього протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗА> - одноголосно.
(ПРоТи>- немас.
(УТРиМАЛисъ> нема€.

Рiшення прийняте 15 гопосами, що становить 100 % голосiв чпенiв мiжвiдомчоi
KoMicii, присутнiх на зборах.

III. Iнформацiя про якiсть поверхневих вод в басейнi рiчки Щнiстер.

СЛУХАЛИ: Марiю Засiдко - начаJIьника Лабораторii монiторингу вод Захiдного

регiону,Щнiстровського БУВР.
Щоповiла про монiторинг поверхневих вод у басейнi ,Щнiстра. Якiсть поверхневих

вод у рiчковому басейнi ,Щнiстра по бiльшостi хiмiчних i фiзико-хiмiчних показникiв
знаходиться в задовiльному cTaHi, значення показникiв значно нижче ГЩК (гранично _

допустимих концентрацiй) для водойм господарського призначення водокористування.

ВИРIШИЛИ:
1. Iнформацiю взяти до вiдома. Учасникам водогосподарського комппексу

здiйснювати необхiднi заходи для покращенню якостi поверхневих вод в басейнi рiчки
.Щнiстер.



ГОЛОСУВАЛИ:
(Зд) - одноголосно.
((ПРоТи))- немае.
((УТРиМАЛисъD- немас,

Рiшення прийняте 15 голосами, що становить 100 % голосiв членiв мiжвiдомчоi

KoMicii, присутнiх на зборах.

IV. Рiзне

ВисТУПИЛИ:
IBaHHa Гнатишин - заступник голови Мiжвiдомчоi KoMiciT, заступник Еачапьника

Щнiстровського басейнового управлiнIIя водними ресурсами,

запропонувала на виконання пункту |, 2, з доручення щержволагентства вiд

|g.05.2O22 року NЭ |64зlзlбl|L-22 надtСлати cBoi пропозичii щодо пiдготовки порядку

взасмодii роботи басейнових управлiнь i регiонаJIьних офiсiв водних pecypciB щодо

порядку встаЕовJIення режимiв роботи штучних водних об'сктiв та водогосподарських

систем в межах басейну р. ,Щнiстер, та внесення змiн до складу вiдповiдноi мiжвiдомчоi

KoMicii, TepMiHoM до 10 днiв з моменту засiдання,

В. о. начальника Щнiстровського БУВР,
в. о. голови KoMicii

Начальник вiллiлу водних вiдносин

та басейповоi взаемодii Днiстровського БУВР,

секретар KoMicii

олег коЗАР

Мар'яна ТРАЧ


