
протокол ль 3

3-го засiдапня Мiжвiдомчоi KoMicii п0 узгодженню режимiв роботи водосховищ
комплекСного приЗначеннЯ та водогОсподарсьКих систеМ у районi басейну рiчки

lHicTep на зимовий перiод 2022-2023 poKiB

1 грулня 2022 pol<y м. Iвано-Фраrrкiвськ

Проведення засiдання: з 11:00 по 11:55
Реестрацiя членiв KoMicii: з 10.30 по 11.00
Закiнчення реестрацii членЬ KoMicii: 11.00
Присутнi: !! членiв KoMicii (перелiк додаеться, додаток J\Ъ1)
Всього: 20 членiВ Мiлсвiдомчоi KoMicii пО узгод}кеннЮ релrимiв роботи

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

засiдання вважаеться правомочним присутнi бiльше половини членiв koMicii
(присутнi 55% вiд загального складу)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
I. Iнформацiя про гiдрологiчну ситуацiю в басейнi рiчки ,Щнiстер на зимовий перiод

2022-202З рокЬ;
II. Погодження режимЬ роботи водосховиЩ комплексного призначення та

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

l. Iнформацiя про гiдрологiчну ситуацiю в басейнi рiчки Щнiстер на зимовий
перiод 2022-202З poKiB.

слухАЛИ: Мар'яну Клюку - гiдролога I категорii Iвано-ФранкЬського IfГМ,
представника Iвано-ФранкЬського обласного центру з гцрометеорологii'.

.Щоповiла про гiлрoцетеорологiчнi умови в басейнi рiчки ,Щнiстер. Згiдно якоi перша
половина листопада мiсяця характеризуваJIася теплою та сухою погодою на противагу
другiЙ половинi, де випала достатнЯ кiлькiстЬ опадЬ, у томУ числi у виглядi1aonpb.o снiгу
та снiгу, зберiгався низький температурний режим.

кiлькiсть опадь за листопад мiсяць у басейнi Щнiстра переважно наближалась до
норми та була в межах норми i скла;lа 76-152% мiсячноi норми.

впродовж мiсяця на притоках .щнiстра угримувався режим ociHHboi меженi з
формуванням низьких pbHiB (витрат) води, на деяких рiчках вони наблизились до
найнижчих за багаторiччя, а на окремих дiлянках спостерiгалися нижчими за них: на
р. Бистриця Солотвинська - м. Iвано-ФранкЬськ, р. Лiмниця - с. Осмолода, р. Черемош-
с. Устерiки.

у третй декадi мiсяця на окремих рiчках басейну lHicTpa (р. Лiмниця
с. Осмолода, р. Сукель - с. ТисЬ, р. Чечва - с. Спас) вiдбулось угворення перших
льодових явищ, якi спостерiгались у виглядi заберегЬ.

мiсячна воднiсть на рiчках областi була низькою, на деяких рiчках дуже низькою
та у басейнi,Щнiстра становитЬ 2З-94%. Вища за норму воднiсть (>115%) спостерiгалася на
р. Чечва-с. Спас тар. Бистриця Солотвинська-с. Гуга.

За орiентовним rтрогнозом погоди Украrлrського гiдрометцентру очiкуеться, що
грудень 2022 року буле дещо теплiшим та бiльш зволоженим у порiвняннi з
багаторiчними клiматичними нормами температури повiтря та опадь. При змiнi
гiдрометеорологiчних умов (ситуацii) iнформацiя Ъуо" уточнюватись в
короткостроковому порядку штормовими попередженнями та додатковими iнформацiями.



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

,ЩоповЬ, що на даний час за гiдрологiчними спостереженнями гiдрологiчних постiв
pbHi води з попередньою добою змiнились в межах 1-3 см., спостерiгаеться глибока
межень. По ,Щнiстру piBHi на 3-4 см нижче минулорiчних piBHb (в межах 18-34 см) i на
80 см нижче багаторiчних даних спостережень. По лiвих притоках Iвано-ФранкЬськоi
областi - це БукачЬцi та БiльшЬцi де знаходяться гiцро пости центру з гiдрометеорологii.
В Букачiвцях на 20 см вище тогорiчних, за рахунок не прочищеностi русла
спостерiгаеться пiдпiр рiвня води на 49 см вище багаторiчних спостережень. В БiльшЪцях
рiчка зарегульована Бу ТЕС, вiдповiдно pbHi нижчi на б см минулорiчних piBHb та 11 см
вiд багаторiчних спосторежень.

По лЬобережних притоках Хмельницькоi та Тернопiльськоi областях де рiки
зарегульованi малими ГЕС, ставками, pbHi спостерiгаються близько норми.

ВИРIШИЛИ:
1. Iнформацiю представникЬ Гiдрометцентру взяти до вiдома та для

використання уроботi.

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗА> - одноголосно.
(ПРоТиD- немае.
(УТРиМАЛиСЬ)- немае.
Рiшення прийняте 11 голосами, що становить l00 % голосЬ членЬ мiжвiдомчоi

KoMicii, присугнiх на зборах.

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

СЛУХАЛИ: Степана Гудзоватого - начальника цеху водопостачання та
каналiзацii представника ТОВ (КАРПАТНАФТОХIМ).

По Чечвинському водосховищi Bci гiдротехнiчнi споруди (вантажопiдiймальнi
механiзми, затвори, водоскиднi BiKHa) знаходяться в справному cTaHi та готовi до роботи.
KpiM того, незв€Dкаючи на те, що пiдприемство знаходиться в cTaнi простою,
обслуговування i обстеження водосховища пiдводне, здйснюеться водолазами кожного
мiсяця, так само фiксуеться згiдно aKTiB вiдсутнiсть порушень та gядзвичайних ситуацiй.
При вiдключеннi епектроенергii на Чечвинському водосховищi е дизель генератор, який
може працювати автономно на весь комплекс гiдротехнiчних спорул i зараз створено
резерв дизельного пшIива на 10 днЬ безперервноi роботи дизель генератора. Зага_пом
гiдротехнiчнi споруди готовi до роботи, зауважень або ж нещасних ситуацiй не було.

Пропонуе на зимовий перiод 2022-202З рокЬ пiдтримувати режими роботи
Чечвинського водосховища на позначках близьких до НПР.

Сергiя Розщупкiна - начальника вiддiлу екологii представник ЩТЕК Бурштинська
тЕс.

Режим роботи Бурштинського водосховища в зимовий перiод 2022-202З рокЬ
затверджениЙ керЬництвом пiдприсмства. ДТЕК Бурштинська ТЕС працюе в
норМаJIьному режимi з пiдвищеним навантаженням. Гiдротехнiчнi споруди знаходяться в
спраВному cTaHi. В зимовиЙ перiод 2022-202З рокЬ плануемо дiапазон регулювання
цеменТних затворЬ вiд 0,5 см до 10 см. залежно вiд гiдрологiчного стану рiчки Гнила
Липа, а також навантаження пiдприсмства. Швидкiсть i розхiд встановлено та надано
Управлiнню. РЬень водосховища в зимовий перiод планусться пiдгримувати на вiдмiтцi
288,8 -229,5 см.



Оксану Мотенко - начальЕика вiллiлу ведення водного кадастру та монiторингу
вод РегiонаJIьного офiсу водних pecypciB у Тернопiльськй областi.

,Щоповiла, що вихаДячи З гiдрометеорологiчноi та водогосподарськоi обстановки,
для забезпечення населення та гаlrузей економiки водними ресурсами, з урахуванням
екологiчних вимог, на територii Тернопiльськоi областi на водосховиIца комплексного
призначення розробляються режими роботи без спуску з умовою пiдтримувати режим
наповненця водосховищ до НПР, з витратами в межах притоку.

Вказала' що наявнi водосхQвиIца комплексного признач9ння, TaKi ЯК,
ТеРнОпiльське, ГорiшЕьо - IвачЬське та Касперiвське водосховища. Вiдповiдно до них:

- Тернопiльське водосховище, руслове, знаходиться в басейнi р. Серет на 182 км,
площею водного дзеркаJIа 311,1 га об'емошr при НПР 10170 тис.м'з вiдмiткою НПР
зOз,75 м. Розробпено режим роботи водосховища для КП коб'еднання паркiв культури i
вiдпочинку м. Тернополя)) з пропозицiею пiдтримувати piBeHb води у водосховищi
близьким до НПР, з витратами в межах притоку. Експлуатуеться в каскадi з Горiшньо -
IвачЬським;

- Горiшньо - Iвачiвське водосховиIце, руслове, знаходиться в басейнi р. Серет на
195 км, площою водного дзеркапа 315 га об'емом при НПР 1890 тис.м3 з вiдмiткою НПР
308,5 м. Розроблено режим роботи водосховища для ГЕС <Захiдгiдроенерго)) та Бiлецькоi
сiльськоi громади з пропозицiею пiдтримувати рьень води у водосхо"ищi близьким до
НПР, з витратаI\dи в межах притоку.

- Касперьське водосховиIце знаходиться в басейнi р. Серет на 8 км, площею
водногО дзеркаJIа 286 rаоб'смом при нпр 1880 тис.м3 з вiдrлiткою нпр 164 м. Розроблено
режим роботи водосховища дJUI ГЕС <Енергiя-1> та Заlriщицькоi MicbKoi громади з
пропозицiею пiдтримувати рЬень води у водосховищi близьким до нпр, . "ripurur" "межах притоку.

Фактичнi pbHi - близькi до рЬнЬ НПР iз наповненням до 95%.

А також, секретарем мiжвiдомчоi koMicii озвучено режими роботи водосховищ
комплексного призначення в басейнi рiчки .Щнiстер на територii Хмельницькоi та одеськоi
областей, згiдно поданих пропозицй Регiона-пьного офiсу водних ресурсь у
ХмельниЦькй облаСтi та Басейнового управлiння водних ресурсЬ рiчок ПричорноЙор'я та
нижнього Дунаю.

На територii Хмельницькоi областi на руслових водосховищах р. Збруч
пропонуеться встановити наступнi режими:

- на МартинкЬському водосховищi - пiдтримувати рЬень води у водосховищi
близьким до нпр (263,00 м Бс). У разi зниження притокових витрат нижче нiж
екологiчнi, в перiод зимовоi меженi, допускасться спрацювання водосховища на 30 см.
нижче НПР длЯ забезпечеНня вiдповiдних екологiчних витрат - 0,83 м3/с;

- на БодНарЬськомУ водосховищi - пiдтримрати рЬень води у водосховищi
близьким до нпР (226,80 м БС). У разi зниження притокових витрат нижче нiж
екологiчнi, в перiод зимовоi меженi, допускаеться спрацювання водосховища на 30 см.
нижче НПР для забезпечення вiдповiдЕIих екологiчних витрат 1,97 м3/с;

- на HiBepKiBcbKoMy водосховищi - пiдтримувати рЬень води у водосховищi
близьким до нпр (174,83 м БС). У разi зниження притокових витрат нижче нiж
екологiчнi, в перiод зимовоi меженi, допускаеться спрацювання водосховища на 30 см.
нижче НПР дя забезпечення вiдповiцних екологiчних витрат 2,40 мЗlс.

На Щибулiвському водосховицli на р. Смотрич пропонуеться пiдтримрати рЬень
води у водосховищi близьким до нпр (139,40 м БС). У разi зниження притокових витрат
нижче нiж екологiчнi, в перiод зимовоi меженi, допускаеться спрацюванЕя водосховища
на 30 см. нижче НПР дпя забезпечення вiдповiдних екологiчних витрат 0,80 м3/с.

На теритОрii Одеськоi областi пропонуеться EIa зимовий перiод 2022-2о2З рокЬ
пiдтримувати режими роботи Косiвського водосховища на позначках близьлих до НПР
(99,8 м БС), з витратами в межах притоку.



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

,Щнiстер на зимовий перiод 2022-202З рокЬ згiдно з пропозицiями учасникiв Мiжвiдомчоi
KoMicii.

2. Режим роботи водосховиIц, наповнення та спрацювання виконувати згiдно з
iнструкцiями по експлуатацii водосховищ та цього протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗА) - одноголосно.
(ПРоТи>- немас.
(УТРиМАЛиСь)- немас.
Рiшення прийняте 11 голосаlrли,

KoMicii, присугнiх на зборах.
що становить 100 О/о голосЬ членЬ мiжвiдомчоi

В. о. начальника Щнiстровського БУВР,
голова koMicii Вiталiй АНДРШЧУК

Начальник вilцiлу водних вiдносин
та басейновоi взасмодii Щнiстровського БУВР,
секретар KoMicii Мар'яна ТРАЧ


