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Режлlми робМп __

водосховищ комплексного призначення
та водогосподарських систем

у суббасейlli Сiверського,,Щirrчя
(крiпr тппrчасово окуповапоi територii)

lra осiнньо-зltьlовий перiод 2021-2022 poKiB

Згiдно зi статтями 16,'76,'l8 Водного кодексу
Украiни, дотримання 8становлених режимiв
роботи водосховищ е обов'язковим дlя
водокористувачiв, пiдприемств, установ та

органiзацiй, якi ексrшуаryють гiдротехнiчнi
споруди.

враховуючи гiдрометеорологiчну i водогосподарську обстановку у
суббасейнi Сiверського .щiнuя та прогноз Харкiвського регiон€lJIьного центру з

гiдрометеорологiТ на осiнньо-зимовиЙ перiод 202|-2022 poкiB з метою рацiонального
використання водних pecypciB, забезпечення водою населення i галузей економiки з

урахуванням екологiчних вимог, створенкя вiльних об'емiв до початку льодоставу,

для 
-безаварiйного 

пропуску можливих дощових паводкiв та весняноi повенi,

встановити наступнi режими роботи водосховищ у осiнньо-зимовиЙ перiод 202l-
2022 poKiB (протокол засiдання вiд 04.1 1 .2021 додаеться):

1. печенiзьке водосховище (р. CiBepcbкиI"r доIlець): працюе за фактичним
припливом, згiдно з диспетчерським графiком, скидними витратами у нижнiЙ б'еф

9-з0 мз/с для забезпечення пiдтримання водностi русла р. Сiверський .Щонечь в

межах XapKiBcbKoT областi з ypaxyBaHHlIM потреб нижче розташованих руслових
водозаборiв.

2. оскiльське водосховище (р. оскiл): працюе за факгичним припливом

згiдно з диспетчерським графiком, скидними витратами у нижнiй б'еф 18-42 мЗ/с,

для компенсацii забору води у канал СiверськиЙ Донець -.Щонбас та роботи малоi

гЕс.

3. Райгородська гребля (р.Сiверський .Ц,ошсць) працюс скидними витратами

не нижче нiж Бкологiчнi (22 мЗ/с) для пiдтримання водttостi р. Сiверський ,Щонечь у

донецькiй i Луганськiй областях з урахуванняNr потреб нижче розташованих

руслових водозаборiв.

!



4. Красllопавлiвське водосховище (каllал,.Щнiпро-.Щонбас): працюе у
режимi спрацюваннJI (в тому числi резервного обсяry згiдно Правил ексшryатацii)
вiдповiдно до забору води для потреб MicTa Харкова та iнших населених гryнктiв
областi.

5. Вуглегiрське водосховище IIАТ <<Щептреltерго>

вiдповiдно до Правил експлуатацii, згiдно з фактичним
витратами в нижнiй б'еф не менше нiж екологi,lнi 0,05 мЗ/с.

(р. Лугань): працюе
припливом, скидними

7. Водосховища комплексного призначеrtllя Регiонального офiсу водних
pecypciB у Харкiвськiй областi

- Африканiвське водосховище ф.Сухий Торець) - працюс вiдповiдно до

фактичного припливу в режимi пiдтримки об'ему наповнення, згiдно з

диспетчерським графiком, скидними витратами в rlижнiй б'еф не менше нiж
екологiчнi 0,005м3/с;

- Берекське водосховище ф. Берека) - до початку льодоставу працюс в режимi
поступового наповнення до вiдмiтки 105,55 м БС або 7,9l млн.м3 (85,5 %),

вiдповiдно до диспетчерського графiку, скидниtчtи витратами в нижнiй б'еф не

менше нiж екологiчнi 0,02 мЗ/с;
- Великобурлуцьке водосховище (р. Великий Бурлук) - до початку льодоставу

працю€ в режимi поступового наповнення до вiдмiткlл 128,Зб м БС або l1,74 млн.м3
(82j%), вiдповiдно до диспетчерського графiку, скидними витратами в нижнiй б'еф
не менше нiж екологiчнi 0,0l5 мЗ/с;

- Муромське водосховище (р. Муром) - працюс вiдповiдно до фактичного
припливу в режимi пiдтримки об'ему наповнення, згiдно з диспетчерським
графiком, скидними витратаI\.{и в нижнiй б'еф не меtIше нiж екологiчнi 0,019 мЗ/с;

- Трав'янське водосховище (р. XapKiB) - до початку льодоставу працюе в

режимi поступового наповнення до вiдмiтки |26,'70 м БС або l5,б2 млн. мЗ 170,4Yо1,
вiдповiдно до диспетчерського графiка, скидtlиlчtи витратами в нижнiй б'еф не

менше нiж екологiчнi 0,0168 м3/с;
- Рогозянське водосховище (р. Уди) - працlос вiдповiлно до фактичного

припливу в режимi пiдтримки об'ему наповнення, згiдно з диспетчерським
графiком, скидними витратами в нижнiй б'еф не ме[Iше нiж екологiчнi 0,1 мЗ/с.

Режltм пропуску можJIиI]их дощових паводкiв встановJIIо€ться у робочому
порядку в кожному випадку окремо.

8. Водосховища комплексного прнзttа.IеlIня Сiверсько-.Щонецького
басейнового управлiнrrя водних pecypciB:

- Клебан-Бикське водосховище (р. Клебан-Бик) - працю€ згiдно з

диспетчерським графiком Правил експлуатацiТ, вiдповiдно до фактичного припливу
та технiчного стану гiдроспоруди, скидними витратами не менше нiж екологiчнi
0,1 мЗ/с;

б. Миронiвське водосхови ще ПАТ <ДТЕК .I[,оlIецькобленерго) (р. Лугань) :

працюе вiдповiдно до Правил експлуатацiТ, згiдItо з фактичним припливом,
скидними витратами в нижнiй б'еф не менше нiж екологiчнi 0,06 мЗ/с.



 


