
Протокол
засiдання Мilквiдомчот koMicii по узгодженню режимiв роботи водосховищ

комплексного призначення i водогосподарських систем у
суббасейнi Сiверського Щiнця району рiчкового басейну Дон

на осiнньо-зимовий перiод 2021-2022 poKiB

м. Слов'янськ 04 листопада 2O2tp.

Порядок денний

1. ПрО виконання рiшень Мiжвiдомчоi KoMicii вiд 10 червня 2О2Т р. та
результати роботи водогосподарського комплексу у суббасейнi Сlверського Щiнця
району рiчкового басейну Дон (KpiM тимчасово окупованоТ теритЬрii) в перiод
лiтнъо-осiнньоi меженi 2021 року.

2. ПрогноЗ ХаркiвсЬкогО регiонального центру з гiдрометеорологiТ щодо
розвитку гiдрометеорологiчноi та водогосподарськоI обстановки на початок
зимового перiоду, встановлення льодоставу на водних об'ектах суббасейну
р. Сiверський Щонецъ.

з. Про стан якостi поверхневих водних об'ектiв у суббасейнi Сiверського
Щiнця за даними державного монiторингу.

4- Про водогосподарську обстановку на водних об'ектах суббасейну
Сiверського Щiнця на осiнньо-зимовий перiод 202I-2022 poKiB та завд€lння щодо
забезпечення водними ресурсами водокористувачiв xapkiBcbkoT, !онецькоi та
ЛуганськоТ областей (KpiM тимчасоВо окупоВаноТ територiТ) в межах вiтановлених
лiмiтiв.

5. Пропозицii учасникiв водогосподарського комплексу щодо режимiв роботиводосховищ та водогосподарських систем у суббасейнi Сiверського Щiнця на
осiнньо-зимовий перiод 2021-2022poKiB.

6. Про встановлення оптимаJIьних режимiв роботи водосховищ i
водогосподарських систем у суббасейнi Сiверського Щiнця осiнньо-зимовий перiод
202|-2022 poKiB для забезпечення потреб XapKiBcbKoT, ЩонецькоТ i Луганськоi
областей (KpiM тимчасово окупованоi територii).

1. Висryпили: j

ТрофанчуК с. голова мiжвiдомчоi KoMiciT, начальник CiBepcbKo_
fонецьКого БУВР - за рахунок оптимальних режимiв роботи руслорегулюючих
ВОДОСХОВИЩ: ПеЧеНiЗЬКОГО (р.Сiверський !онець) та Оскiлъського (р.Оскiл1 та iнших
водосховищ комIIлексного призначення басейну Сiверського Щiнця, в умовахнизькоi водностi лiтньо-осiнньоi меженi забезпечено потр еби у водi Bcix учасникiЬ,водогосподарського комплексу XapKiBcbKoT, Щонецькоi i ЛуганськоТ областей.

Протягом лiтньо-осiнньоi меженi 202l року у суббасейнi Сiверського !iнцяocHoBHi русловi водозабори Харкiвськоi, !онецькот i Луганськоi областей
працюва_пи в штатному режимi, хоча на деяких дiлянках маJIо мiсце зниження piBHiB
води, а^IIе до критичних вiдмiток piBHi води не наближ€lJIись.

На сьогоднi вже завершено поливний сезон, протягом якого в суббасейнi
СiверськогО tiнцЯ гIрацювало |2 зрошувальних систем, якими 19 н.асосними
станцiями було забрано та передано для поливу бtля 4,450 млн.м3 води, в тому числi



по Харкiвськiй областi працюваJIо 5 зрошув€UIьних систем, 8 насосних станцiй,якими передано, з,885 млн.м3, по Щонецькiй областi вiдповiдно працюв€Lло 2зрошувалънi системи та 2 HacocHi станцii, передано 2з5,|24 тис.м3, ";Б;u"ськiйобластi також- працюваJIо 2 зрошуваЛьнi системи, З 4 насосНими стаНЦiями, якимипередано ЗЗ2,2 тис.м3 води.
зрошувалънi системи Сiверсько-щонецького басейнового управлiння воднихpecypciB здiйснюють подачу води на зрошення також в басейнl рlчьк Приазов'я натериторiТ Щонецькоi областi, хоч поливний сезон ще не закiнчився на сьогоднi вже

подано 1,652 млн.м3.
головними питаннями съогоднiшнього засiдання с встановлення оптим€шьних

режимiв роботи основних водосховищ комплексного призначення iводогосподарських систем в басейнi Сiверського Щiнця в осiнньо-iимову межень
202I-2022 poKiB, враховуючи м€UIоводний попереднiй перiод.

прийнятi рiшення також мають бути спрямованi на зdбезпечення
безаварiЙного пропуску можливих дощових паводкiв та в под€lJIьшому весняноiповенi за рахунок пiдтримання необхiдноi вiльнот cMHocTi у водосховищах назимовий перiод.

flодатково хочу проiнформувати, що на виконання <.щоручення Прем'ер -MiHicTpa УкраТни вiд 19.07.2021 jф 19\11166l|-2l>> та вiдrcЪiдно 
'pi-e"rr" 

,передбачеFIого пунктом 5 Рiшенн я Ради нацiональноi безпеки i оборони УкраiЪи вiд15 квiтня 2021 року ппро заходи державнот регiональноi полiтики на пiдтримку
децентр€tJliзацii влади)) по всiй територiт Украiни в зв'язку з новим адмiнiстративно-
територiальниМ устроеМ та з метОю осучаСненнЯ даниХ проводиться з iнвентаризацiТ
ВОДНИХ Об'СКТiВ, ЛiСОВИХ PecYPciB, Об'ектiв державноi та комунальноi власностi, щознаходяться на територiт територiальних громад. fiержводагентство активно
долучилось до проведення iнвентаризацii водних pecypciB, так до обласних
ДеРЖаВНИХ аДМiНiСТРаЦiЙ бУЛИ НаДанi розробленi форr" подання iнформацiт поплощинним водним об'сктам (ставки, водосховища, озера) i по лiнiйним воднимоб'ектаМ (рiчки) та рекомендацiТ щодо заповнення зазначених форм. TepMiH
проведення iнвентаризацiТ до З 1 .|2.2О2|.

озерна Л, - завiдувач сектору гiдропрогнозiв Харкiвського регiональногоЦеНТРУ З ГiДРОМеТеОРОЛОГii - у лiтнiй перiод 2О20 polry спостерiгuпu." спекотна
погода iз опадаМи рiзноi iнтенсивностi, якi HepiB"o*ipHo ро..rодiЙ";; ;; територiТсуббасейнУ СiверськогО !iнця. Кiлькiсть опадiв ; басейнi Сiверського Щiнцявпродовж лiта становила: у червнi 45-270о^, у липнi 10 - 80 % мiсячноi-"орr", 

"серпнi 20 -З60% норми мiсячноi норми.
Впродовж всього лiтньо-осiннього перiоду на деяких малих рiчкахспостерiгалась низька воднiсть. Маловоддя (..р.д"" витрата води менше 2о%мiсячноi норми) на початок листопада спостерiгаеться на р.лопань
Станом да початок листопада на рiчках спостерiгаеться меженний перiод

тобто на рiчках спостерiгаються незначнi коливання piBHiB води в межах вiд +10 см
до - l0 см.

У ЛИСТОПаДi ОЧiКУеТЬСЯ Середньомiсячний приплив води до печенiзького
ВОДОСХОВИrЦа 1 1-15МЗ/С .(7 5-|00% норми), до Оскiлъського 1 5-19мЗ/с (70_gO%норми),
воднiсть р.Сiверського Щiнця у cTBopi гiдропоста Iзюм 2З-27мзlс (65-75%норми).

враховуючи попереднi гiдрометумови жовтня та кон.сультативний
синоптичний прогноз, льодоутворення на Печенiзькому та Ocnirr"c"KoMy
водосховищах можна очiкувати у строки близькi до середнiх багаторiчних.



a

у зв'язку з неоднор€вовим вторгненням холодних повiтряних мас на
територiю схiднот Украiни можлива короткочасна поява нестiйких льодових явищ
протягом листопада.

СидоренкО I. начальника вiддiлу монiторингу вод та басейновоТ
взасмодiТ Сiверсько-Щонецького Бувр - у 2021 роцi Сiверсько-.Щонецьким Бувр
продовжусться здiйснення державного монiторингу поверхневих вод у.72 пунктах
МОНiТОРИНГУ В суббасейнi р. Сiверський !онець в межах ХаркiвськоI, ЩонецькоТ та
Луганськоi областей по 70 показниках.

У ПОВерхНевих водних об'сктах басейну спостерiга€ться перевищення
НОРМаТиВiв для рибогосподарських водних об'сктiв по BMicTy органiчних сполук (за
БСК5), сполук €воту, сульфатiв та важких металiв.

ПО ПРiОрИТетних забруднюючих речовинах, згiдно наказу Мiнприроди Jф 45
ВiД 06.02.20|7, У сiчнi-жовтнi 202| року по деяких пунктах монiторингу зафiксовано
перевищення екологiчних нормативiв якостi по: нiкелю, кадмiю, свинцю,
полiхроматичних вуглеводнiв, пестицидiв, летких органiчних сполук; BMicT pTyTi не
зафiксовано.

У ЖОВТНi 2021 року жорсткiсть вздовж водотоку р. Сiверський !онець
СКЛаДЫIа. Огiрцеве, 944 км - 5,В ммоль/дм3; с. Кочеток, 829 км - 5 ммоль/дм3;
С. БОГОРОДичНе, 562 км - 5,6 ммоль/дмЗ; с. Райгородок, 522 км - 5,5 ммоль/дм3;
С. БiЛОгОрiвка, 469 км - 8 ммоль/дм3; м. Лисичанськ, 428 км - 8,8 ммоль/дм3, lцо на
\5-З0% нижче, нiж за аналогiчний перiод 2020 р.У КРаСнопавлiвському водосховишli у жовтнi 202I р. у порiвняннi з
аналогiчним перiодом 2020 року жорсткiсть збiльшилась з 8,6 до 8,8 ммоль/дм3.

В ЦiЛОмУ якiсний стан поверхневих водних об'ектiв басейну р. Сiверський
щонець коливаеться В межах середньо багаторiчних значень в залёжностi вiд
фактичноi водностi рiчок.

ГаВРИЛЮк О. начальник вiддiлу водних обОектiв та техногенно
екологiчноi безпеки Сiверсько-Щонецького БувР - Впродовж всього перiоду
лiтньоi меженi басейнове управлiння щоденно здiйснюваJIо збiр iнформаriii про piBHi
води, витрати в суббасейнi Сiверського Щiнця з метою оперативного реагування на
змiну водогосподарськоi обстановки та iнформування Bcix зацiкавлених органiзацiй
пiдприсмств та установ.

НеЗВажаючи на незначнi показники приточностi, наповнення основних
руслореГулюючиХ водосховищ Печенiзького та оскiльського станом на сьогоднi в
межах гарантованоТ водовiддачi згiдно диспетчерських графiкiв.

На сьогоднi наповнення Печенiзького склада€ З 10 млн. мЗ або це складас 8 1%
нагIовнення, скиди здiйснюються на piBHi 10 м3/с.

З УРаХУВаНняМ консультативного прогнозу Харкiвського регiонального центруз гiдрометеорологiТ середньомiсячних витрат по основних створах басейну
сiверського friнця рекомендуемо по Печенiзькому водосховищу встановити скиди в
iНтервалi 9-25 мЗlс, з под€L,Iьшим можливим корегуванням залежно вiд гiдрологiчноТ
СИТУацii та piBHiB води в районi водозаборiв Змiiвськоi ТЕС i
Шеб елинкагазвидобування

У ВСтаноВлених'витратах передбачений в першу чергу гарантований збiр води
ДЛЯ ПОТРеб м. Харкова у межах бм3/с, а також водозабори нижче розташованих
пiдприсмств в межах Харкiвськоi областi.

Наповнення Оскiльского водосховища складае З 11 млн. м3 
" 
або це складас

7|,5ОА наповнення, скид здiйснюеться на piBHi 22 мЗlс.



Рекомендуемо встановити скиднi витрати в iнтервалi |8-42 м3/с,
рекоменДованi витратИ повиннi забезпеч"r" поr.rЪнсацiю забору в канаJI Сiверський
щонець !онбас iз забезпечення витрат через Райгород""пу греблю, не нижчеекологiчних22 мз/с.

При цьому враховуються iнтереси Слов'янськоi тЕС i водокористувачiв
Луганськiй областi, зокрема водозабiр ЭОС.

Водосховищам енергетичноi галузi - Вуглегiрському та Миронiвському, якiнаповненнi на piBHi багаторiчних спостережень, з урахуванням незначних площ
водозбору, пропонуемо встановити в режим робот" aп"д.r"ми витратами не нижче
екологiчних для забезпечення

ВодосхоВища комПлексногО призначення Регiонального офiсу водних pecypciB
у Харкiвськiй областi та Сiверсько-tонецького басейнового управлiння воднихpecypciB працюв€lJIи вiдповiдно до Правил експлуатацiТ, з урахуванням Ьодозаборiвна зрошення та скидними витратами не нижче екологiчних i на сьогоднi iхнаповнення, з урахуванням наявного технiчного стану гiдроспоруд складае в межах
- вiд 53 до 85 %.

пропонуемо по водосховищах ровр у Харкiвськiй областi та ciBepcb'.o-
!онецького БувР забезпечити дотримання рекомендацiй Правил експлуатацiТ,
диспетчерських графiкiв щодо пiдготовки вiдомчих руслових водосховищ дольодоставу та безаварiйного пропуску можливих т€}JIо-дощових паводкiв i весняноI
повенi з урахуванням технiчного стану гiдроспоруд та з дотриманням скидних
витрат не нижче екологiчних.

Враховуючи, що в цьому роцi водосхоЁища спрацьованi на початок ociHHbo-зимового перiоду' додаткове передпаВодкове спрацюВання piBHiB води уводосховищах, як i в минулому роцi недоцiльне.
Щукарева ю. начальник вiддiлу використання водних pecypciB

управлiння каналу Щнiпро - Щонбас - обсяг .uno".r..r"" Красногrавлiвського
водосховища складае 12з,|6 млн. мз. Наявного обсягу води у Краснопавлiвському
водосхоВищi, дО досягнення рiвня робочого спрацювання 10б,б мБС (99,08 млн. Mзi,враховуючи щомiсячний забiр води кп <ХаркiвводоканаJI) з,5-4,0 млн. ,1',
ВИСТаЧИТЬ ЛИШе ДО ГРУДНЯ 2021 РОКУ. ФiНаНсУвання на проведення заходiв зекологiчного оздоровлення Краснопавлiвського водосховиrца на даний часУправлiнню каналу !нiпро-!онбас не видiлено.

згiдно Правил експлуатацiт в аварiйних ситуацiях на каналi може проводитисьспрацювання резервного обсягу Краснопавлiвського водосховища, наявного мiж
ПОЗНаЧКаМИ РiВНЯ РОбОЧОгО спрацювання 106,6 мБС (99,08 l,.rnrr. Mj) i piBHeM
мертвого обсягу 100,0 м БС (зз,95 млн. м3). Тобто у пр"r"чнiй ситуацiiЙжлiurxa .використання обсягу води 65,1з млн. МЗ, при yMoBi технiчноТ готовностiводозабiрноi споруди комплексу водопiдготовки <!нiпро> вiдокремленого
пiдроздiлу КП<Харкiвводоканал)) здiйснювати забiр води npr run"x рiвнях.воробйов м.- головний спецiалiст вiддiлу iхтiологiT та регулюваннярибальства Управлiння Щержавного агентства мелiорацii та рибногогосподаРства у ЩонеЦькiй областi. - з першого листопада zбzt року до Ъоrur*у
весняно - лiтньот нерестовот заборони 2022 Року, з метою збереження водних
бiоресурсiв у зимовий перiод, розпочинаеться .uборо"u на булъ - який вилов водних
бi_оресурсiв у зимувальних ямах рибогосподарських водних об'сктiв Щонецькоiобластi, вiдповiдно до наказу Управлiння Щержавного агентства" мелiорацiт та
рибного господарства У !онецькiй областi вiд 2|.|0.2о21 J\ъ 158 <Про встановлення



заборонИ виловУ водниХ бiоресурсiв на зимув€}JIьних ямах у воднйх об'ектах
f,ОНеЦЬКОi ОбЛастi в ociHHbo - зимовий перiод 2O2l - 2022 poKiB. з перелiкомзимуваJIьних ям у водних об'сктах ЩонецькоТ областi можна ознайомитись наофiцiйному вебсайтi Щонецького рибоохоронного патруля.

звертаемо увагу, вилов риби у заборонений .r*рiод дозволен ий надiлянках для
любительського 

рибальства поза межами зимуваJIьних ям. 

r^." ffaJД'rrrt\Ч

За порушення правил рибальства на зимув€lJIьних ямах, передбаченаадмiнiстративна вiдповiдалънiсть за ст. 85 КУпАП у виглядi штрафу.

2. Слухали:
Учасникiв Мiжвiдомчоi KoMiciT та представникiв водогосподарського

комплексу щодо режимiв роботи основних водосховищ в суббасейнi Сiверського
{iнцЯ районУ рiчкового басейну !он (KpiM тимчасово окупованоТ територii) наосiнньо-зимову межень 202\-2022 poKiB: 

' ^

3. Вирiшили:
3, 1,В uзнаmu dit Сiверсько-Щонецъкого БувР та учасникiв водогосподарського

комплекСу у суббасейнi Сiверського Щiнця (KpiM ,"ruu.o"o окупованих територiй) вперiод лiтньо-осiнньоТ меженi 2о2| року ,u*"rr, що в умовах низькоТ водностi
(наближеноТ до критерiТв м€Lтоводдя) забезпечили потреби у водi населення та галузiекономiки xapkiBcbkoi, !онецькот та Луганськот областей в межах встановленихлiмiтiв; забезпечили пiдтримання водностi рiчок за рахунок дотримання тасвоечасного коригування режимiв роботи воffосховищ комплексного призначення iосновних водогосподарських систем

3.2. Взяmu do BidoMa iнфор"uацiю:
С iB ер с ь ко-f о не ць ко?о Б УВ Р :
- прО якiсниЙ стан поверхневиХ водниХ об'сктiв суббасейну Сiверського !iнця(KpiM тимчасово окупованоТ територii) за результатами дiагностичного Монiторингу,

який без iстотних змiн у порiвняннi з аналъгiчrrим перiодом минулого року;- про необхiднiсть встановлення оптимальних режимiв роботи водосховищ
для забезпечення потреб водогосподарського комплексу в межах встановленихлiмiтiв, в тому числi для питних потреб населення та енергетичноi галузiXapKiBcbKoT, !онецькоТ та ЛуганськоТ областей, з урахуванням гiДрометеорологiчноТ
та водогосподарськоi обстановки на початок осiнньо-зимового .r.рiоду; ''

- про проведення iнвентаризацiт водних об'ектiв та дiт Щержводагентства;- про участь в xlx Мiжнароднiй спецiалiзованiй виставчi uаquд uкRдIr{Е202|> та представлення функцiональних можливостей оновленоТ .лабораторii
монiторингу вод Схiдного регiону Сiверсько-tонецьке БУВР;- про здiйснення розробки Роздiлу 7. пурБ <<Огляд виконання програм абозаходiв, включаючи шляхи досягнення визначених цiлей> та доповнення роздiлуПланУ управлiннЯ водниХ pecypciB з урахуванням оцiнки впливу змiн клiмату<Аналiз впливiв змiн клiмату в суббасеий р'Сiверський Щонець)) в рамках проекту
Щитячого фоrду ООН B,YKpaTHi (ЮНIСЕФ)i

- про результати поливного сезону 2021 року.
xapkiBcbkozo pezioHcmb'ozo ценmру з zidромеmеоролоzii:
- Про гiдрометеорологiчнi умови в регiонi, очiкувану воднiсть у суббасейнiСiверсьКого !iнЦя в перiОд осiнньо-зимовоТ меженi 2021-2022 poKiB, , ouiny"u""nn



перiодом встановлення льодоставу на Печенiзькому та оскiльському водосховищахна кiнець листоtIада - на початку першоi декади грудня, в термiни. близькi досереднiх багаторiчних значень.
Упр авлiн ня кан aJly f н iпр o-f о н б ас :
- прО значне спрацюВання Краснопавлiвського водосховища та необхiднiстьпроведення водообмiну у Краснопавлiвському водосховищi в 2022роцi;- про змiни у 42 cTaTTi Водноlо колексу УкраТни в редакцii Закону Jю I726-Ixвiд 08.09.202l якi водятъся вдiю з 02.0 |.2о22.
Управлiння fepMcaBшozo аZенmсmва рuбноzо zоспоdарсmва у !онецькiйобласmi:
- про встановлення заборони вилову водних бiоресурсiв на зимувальних ямахlОНеЦЬКОi ОбЛаСТi На ОСiННЬО-i"rо""й перiод, починаючи з 1 листопад8, до весняно_нерестовоТ заборони 2022 року;

ваги. 
- про нарахування збиткiв за незаконний вилов риби незаJIежно вiд розмiру та

J.J. СiверсьКо-!онецЬко.цУ БувР пidzоmуВоmu mа наdаmu до{ержводагентства цля затвердження режими роботи руслорегулюючих водосховищ:Печенiзького (р,Сiверс"*йй ДонЪць), о"кirrьського (р.Оскiл), наливногоКраснопавлiвськогО (канал Щнiпро-Щонбас;,- водогосподарських систем (каналiвСiверський Щонецъ-!онбас та Щнiпро-ДонОас, Райгорол.uпоТ .реблi на р.СiверськийЩонець) та вiдомчиХ водосховиЩ комплексного призначення в суббасейнiСiверського !iнця (KpiM тимчасово окупованоi територiТ; на осiнньо-зимовоi перiод202I-2022 poKiB, узгоджених МiжвiдЬмчою комiсiсю за пропозицiями учасникiвводогосподарського комплексу.

3. 4. Уч ас н lлкuлl в о d oz о с п о d ар с ь ко Zo ко"и пл е ксу з а б ез п е ч um u :- виконання заходiв з пiдготовки водосховищ, гiдроспоруд, поверхневихводозаборiв та водогосподарських систем до роботи в осiнн"о-."rоuий перiод 202l-2022 poKiB згiднО ПравиЛ .пЪпrrуurацiI з ооrр"'Йням затверджених режимiв роботи;- наданНя дО СiверсъКо-!онецЬкогО БувР .rро.rо."цiй щодо режиму роботируслорегулюючих водосховищ - Печенiзького (р. Сiверський fонець) таоскiльського (р,оскiл) для встановлення помiсячних графiкiв ix роботи (до З числакожногО мiсяця) з под€tJIьШим забезПеченняМ ik дотримання;- своечасне кориryвання режимiв роботи водосховищ, за попереднiм
УЗГОДЖеННЯМ З баСеЙНОВИМ УПРаВЛiННям, 

" рuЪi змiни гiдрометеорологiчних умов та,водогосПодарськоi ситуацii з метою пiдтримання водностi рiчок суббасейну

ЖКЖ:О ЩiНЦЯ ДЛЯ ЗабеЗПеЧеНня сталого водопостачання населення та галузей

4, РекоПf,ендуватИ протягом осiнньо-зимовот меженi 2021-2022 poKiB зурахуванням прогнозiв Харкiвського регiонального центру з гiдрометеорологiТна осiнньо-зимовий перiод 2021-2022 рр.,
4. l. КП кХар кiввоdоканалtl :
- здiйснення скидiв з Печенiзького водосховища (р. Сiверсъкий !онець) вiнтервалi 9-30 м3/с для безаварiйного пропуску можливих ociHHix паводкiв тапiдтримання водно_стi русла р. Сiвер."*rй Доr.ц" в межах XapKiBcbKoT областi зурахуванням гIотреб нижче розташованих руслових водозаборiв;



- виконання органiзацiйних та технiчних заходiв щодо пiдготовкипеченiзького водосховища до роботи в перiод льодоставу, для безаварiйногопропуску т€Lто-дощових паводкiв;
4.2. КП кКо.uпuнiя KBoda !онбасу>:
- скиди у нижнiй б'сф оскiльського водосховища (р.оскiл) витратами 18-42мЗlс длЯ безаварiйного .rро.rу"*у можливих ociHHix паЪодкiв та пiдтриманняводностi русла р. Сiверський Щонець в межах !онецькоi та ЛуганськоТ областей,компенсацiТ забору в канал Сiверський Щонець - !онб ас -rа роботи малоi-ГЕС;- пiдготовку Оскiльського водосховища до роботи в перiод льодоста"у, дп"безаварiйного пропуску т€tJIо-дощових паводкiв згiдно Правил експлуатацii та

диспетчерського графiку;
- попускИ череЗ Райгородську греблю (р.Сiверський Щонець, 522 км) скиднимивитратаМи не нижче екологiчних (22 м3/с; для пiдтримання водностi р.Ьiверс"кийlонець в Щонецъкiй i Луганськiй областях з урахуванням потреб нижче

розташованих руслових водозаборiв ;- експлуатацiю греблi Гебеля на р. Казенний Торець для забезпеченняпропуску можливих дощових паводкiв, пiдтримання piBHiB води для ст€LIIо1 роботиповерхневих руслових водозаборiв;
- оперативне iнформування басейнового управлiння у разi погiршення якостiводИ В районi поверхневого водозабору, з метою свосчасного прийняття

управлiнських рiшень.
4.3. КП <<Попаснянськuй Районнuй BodoKaHuJlD;
- НаДаННЯ ДО баСеЙНОВОГО УПРаВлiння щоденноТ оперативноi iнформацiт про

фактичнi piBHi води в р. Сiверський !онець в районi поверхневого водозабору зФс,та обсяги забраноТ води для потреб водокор".rуuu"iв Луганськоi областi;
- оперативне iнформування басейнового управлiння у разi погiршення якостiводи в районi поверхневого водозабору, з метою свосчасного прийняття

управлiнських рiшень.
4.4. Управлiння каналу f нiпро-fонбас:
- надання до басейнового угrравлiння щоденнот iнформацii пронаповнення та якiсний стан води у Краснопавлiвському водосховищi,

Порядку взасмодiТ
- роботу Краснопавлiвського водосховища в режимi спрацювання (в томучислi резервного обсягу згiдно Правил експлуатацiт) вiдповiдно до забору води дляпотреб населення м. Харкова та iнших MicT областi.
4,5, PezioHa,TbHoJиy офiсу воdнuх pecypciB у Харкiвськiй обласmi пЬвоdосховulцалl ко.uплексноZо прuзнqчення: 

J '-I'--

- пiдготовку вiдомчих руслових водосховищ до льодоставу та безаварiйногопропуску тало-дощових паводкiв з дотриманням скидних витрат не нижчеекологiчНих зЁднО Правил експлуатацiТ та диспетчерських графiкiв;- НаДаННЯ ДО баСеЙНОВОГО УПРавлiння згiдно Порядку вза€модiт iнформацii
щодо режимiв роботи вiдомчих водосховищ та про водогосподарську обстановку на
ВОДНИХ Об'СКТаХ ОбЛаСТi, ПРО ПОЗаШтатнi ситуацii'-та у разi погiршення якостi води наводниХ об'сктаХ суббасейНУ, з метою свосчасного прийняття управлiнських рiшень.4.б. кЗмiiвська TECD ПДТ Kl{eHmpeHepzoD:

- дотримання вимог Правил експлуатацiт водосховища-охоJюцжувача наосiнньо-зимовий перiод для сталоТ роботи ,о".р"".вих водозаборiв "з р.Сiверський
Щонець;

об'сми
згiдно



- операТивне погодження З басейновим управлiнням змiни графiкiв заборуводи з р, Сiверський !онець для вжиття необхiдних управлiнських заходiв;
- надання до басейнового управлiння iнформацii про piBHi води в р. Сiверський

!онець в районi поверхневого водозабору (щоденно);- свосчасне iнформування басейнового управлiння у разi змiниводогосподарськоТ ситуацiТ в районi поверхневих водозаборiв (спад piBHiB води,
тошо).

4.7. со кСлов'янськiй ТЕО) пАТ кfонбасенер?о)):
-встановлення режим роботи водозабiрних споруд з урахуванням умовспецiального водокористування, обов,язковому дотриманню витрат по

водпостУ Стародубiвка (р. Сiверський !онець) ,. n"*u. 19 мзlс на д;ау, длязабезпечення встаНовленогО мiнiмалЪногО екологiчНого стокУ у замикаючому cTBopi
водогосПодарськОI дiлянкИ на кордонi Щонецькоi та Луганськоi' областей;- операТивне погоджеНня З басейноВим управлiнням змiни графiкiв забору
ВОДИ З Р, СiВеРСЬКИЙ ЩОНеЦЬ ВiДПОвiдно до кПорядкiв взаемодiй>>, для вжиття
необхiдних управлiнських заходiв.

4,В, кВуzлеziрськiй ТЕО) пАТ <IleHmpeлepzoD, ВП кМuронiвськiй ТЕС,) плт<lТЕ К f о не ць ко бле Hepzo :
- дотримання режиму роботи водосховищ згiдно Правил експлуатацiт наосiнньо-зимовий перiод та виконання органiзацiйних, ,е"нiч.rи" заходiв щодопiдготовки водосховищ до роботи в перiоi льодоставу та безаварiйного пролуску

можливих тсlJIо-дощових паводкiв.
4. 8. ТОВ кКрамаmорськmепло енер?Ф) :
- дотримання вимог Правил експлуатацii Ясногорiвськот греблi на

р, Казенний Торець з метою пропуску можливих тало-дощових паводкiв тапiдтримання piBHiB води для сталоi'робоrЙ руслових поверхневих водозаборiв.
4. 9. ПАТ кf о нр uб Ko,vt б iHam> :
- виконання заходiв щодо перерозподiлу водних pecypciB у каскадах cTaBkiB на

рр, Хtеребець, HiTpiyc, I\4аячка, Гола ,Щолина, з метою запобiгання надзвичайних
ситуацiй на водних об'сктах в осiнньо-зимовий перiод;- надання до басейнового управлiння iнформацiт про фактичнi об'сми
наповненнЯ каскадУ cTaBKiB пiслЯ обловУ риби в розрiзi рибгоЪпiв, станом на
01.01 .2022 роКУ, длЯ забезпечення облiку 

""*ор".rання 
водних pecypciB.

4,10, Сiверсько-fонецько,uу БувР п-о вidо.цчuх воdосховuLцqх Клебан-

- дотримання рекомендацiй Правил експлуатацiТ, диспетчерських графiкiВ
щодо пiдготовки вiдомчих руслових водосховищ до льодоставу та безаварiйногопропускУ можливиХ тало-доцIових шаводкiв з урахуванням технiчного станугiдроспоРУД та з дотриманням скидних витрат не нижче екологiчних.

4,1l, Сiверсько-fонецько"uу БувР у межах суббасейну Сiверського !iнця
РаЙОНУ РiЧКОВОГО баСеЙНУ ДОН Межах XapKiBcbKoT, tонецькоi ru лу.u"ськоi областей
(KpiM тимчасово окупованих територiй) забезпечити:

- коордИнацiю дiй учасникiв водогосподарського комплексу в ociHHbo-
зимовиЙ перiоД 2021-2022 poKiB та сво€часне прийняття управлiн."ir* рiшень позабезпеченню потреб у водних ресурсах ".i" уru.""пй водогос,,одарського
комплекСу у суббасейнi СiверсьКого ,ЦiнЦя (KpiM тимчасово окупованgТ територiТ) в
межах встановлених лiмiтiв;



- контролЬ за дотриманняМ затвердЖених режимiв роботиводосховищ та водогосподарських систем в суббасейнi Сiверського
оперативним коригуванням у разi змiни водогосподарськоi обстановки;- контроль якост1 поверхневих вод вiдповiдно до програми державногомонiторингу вод;

- надання щоденноi i щотижневот iнформацiт до !епартаментiв екологii таприродних pecypciB XapKiBcbKoT i ЩонецъкоТ та .Щепартаменту комунальноТ
власностi, земельних, майнових вiдносин, екологii та природних pecypciB
ЛуганськоТ областi про стан водогосподарськоТ ситуацii та забЪзпечення потреб увoДiвМеЖaxBсTaнoBлениxлiмiтiвдляiнфopМyBaНнЯoблдеpжaдмiнiстpaцiй.

Учасникам водогосподарського комплексу в суббаЪейнi Сiверського Щiнця(KpiM тимчасово окупованоТ територiТ) забезпечити дотримання режимiв роботиводосховищ комплексного призначення i виконання рекомендацiй МiжвИомчоТ
KoMiciT.

основних
.Щiнця, ix

Голова Мiжвiдомчоi KoMicii
начальник Сiверсько-Щонецького БУВР

(

Секретар KoMiciT
начальник вiддiлу водних об'сктiв та ТЕБ
CiBepcbKo -Щонецького БУВР
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Сеfгiй ТРОФАНЧ}'К

ольга ГАВРИЛIок


