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РеЖIIМIIро
ВОДОСХОВIIЩ
КОМПЛСКСIЮГО
пр"значен"я i водогосподаРСЬКIIХ
снстем у межах суббасейну pi'IKII СiвеРСЬКIIЙ Донець
та чаСТlII1IIбасейнiв рiЧЮI Днiпро i рi'ЮК Пр"азов'я
(.,;piMТlIмчасово неконтрольоваllо'j Tep"Topii)
на ociHIIbO-ЗIlМОВIIЙперiод 2018-2019 pOKiB
Згiдно зi стаТГЯМII 16, 76, 78 ВОДНОГОкодексу
Укра'iни, дотримання остановлених режимiо
роботи
ООДОСХООIIЩС обо о'язкооим
для
оодокористувачiв,
пiдприсмств,
YCTallOB та
оргаlliзацiй, якi експлуатують
гiдротеХlliЧlli
СПОРУДII

Враховуючи гiдрометеорологiчну i водогосподарську обстановку у межах
суббасейну р. Сiверський Донець та частини басейнiв рiчки Днiпро i рiчок
Приазов'я (KpiMтимчасово неконтрольовано'i територi'i), прогноз XapKiBcbKOro
регiонального центру з гiдрометеорологi'i на осiнньо-зимовий перiод 2018 2019 pOKiB,з метою рацiонального використання водних pecypciB, забезпечення
водою населення i галузей економiки з урахуванням екологiчних вимог,
створення вiльних об'€мiв до початку льодоставу для безаварiйного пропуску
можливих дощових паводкiв та весняно'j повенi встановити наступнi режими
роботи водосховищ у осiнньо-зимовий перiод 2018-2019 pOKiB(протокол вiд
15.11.2018 дода€ться):
1. Псченiзьке

ВОДОСХОВIIЩС:
працю€ за фактичним припливом згiдно з
диспетчерським графiком Правил використання водних pecypciB р. Сiверський
Донець, скиди у нижнiй б'€ф встановити витратами 9-30 мЗ/с для забезпечення
безперебiйно'i подачi води на м. XapKiB i потреб розташованих нижче руслових
водозаборiв у межах XapKiBcbKO'iобластi.
2. ЧеРВОlIооскiльськс

ВОДОСХОВllще:працю€ за фактичним припливом
згiдно з диспетчерським графiком Правил експлуатацi'i, скиди У нижнiй б'€ф
встановити витратами 18-42 мЗ/с для забезпечення компенсацi'j забору в канат.
Сiверський Донець - Донбас, роботи мало'i-ГЕС та дотримання попускiв через
Райгородську греблю скидними витратами не нижче нiж екологiчнi (22 м/с)
для потреб ДонецькоУ i Лугансько'i областей.
3. Краснопавлiвське
ВОДОСХОВIIЩС:
працю€ в режимi наповнення згiдно
~ Pprn"MeHT()M ПDоведення водообмiну (плановий
обсяг подачi води

100,0 млн.мЗ), вiдповiдно до Правил експлуатацiУ та диспетчерським графiком
для забезпечення потреб населення м. Харкова та XapKiBcbKoYобластi.
4. ВОДОСХОПllща
КП «1(омпанiя «Вода Донбасу»:
- Старо-Кримське воДосховище працюе в режимi наповнення вiдповiдно
до Правил експлуатацiУ, залежно вiд гiдрометеорологiчних умов та об'емiв
забору води, для водозабезпечення м. Марiуполь, у межах встановлених лiмiтiв
iз забезпеченням скидних витрат не нижче нiж екологiчнi;
- Павлопiльське воДосховище працюе згiдно iз диспетчерським графiком
Правил експлуатацГj iз забезпеченням скидних витрат у нижнiй б'еф не менше
нiж 4 мЗ/с для сталоУроботи нижче розташованих руслових водозаборiв;
- Карлiвське воДосховище працюе в режимi наповнення згiдно з
диспетчерським графiком iз забезпеченням скидних витрат не нижче нiж
екологiчнi, встановленi Правилами експлуатацiУ.
6, Вуглсгiрськс ПОДОСХОПIlЩС
ПА Т «Цснтрснсрго»:
працюс згiдно з
Правилами експлуатацiУ з урахуванням потреб водокористувачiв, якi мають
поверхневi водозабори з водосховиша, iз забезпеченням скидних витрат в
нижнiй б'еф не менше нiж екологiчнi.
8. KypaxincbKc подосхопнщс ТОВ ДТЕК «Схiдснсрго»:
працюс у
режимi наповнення вiдповiдно до Правил експлуатацiУ i диспетчерським
графiком, з метою створення необхiдних об'емiв для сталого водопостачання
KypaxiBcbKoYТЕС у зимовий перiод iз забезпеченням скидних витрат у нижнiй
б'сф не менше нiж екологiчнi.
9. ВОДОСХОВllщакомплсксного
прнзна'lСННЯ Рсгiонального
офiсу
подннх pccypcin у ХаркiпськШ областi:
працюють згiдно iз диспетчерськими
графiками вiдповiдно до
фактичного припливу, скидними витратами не менше н!ж еколоГlЧН!,
встановленi Правилами експлуатацiУ.
Сiпсрсько-Донсцькому
БУВР спiлыlO з РсгiонаЛЫIIIМ офiсом подннх
pecypcin у ХаркiпськШ i ЛугаllСЬКШ областях та УпраплiннlO каналу
Днiпро-Донбас
забезпечити
виконання Порядку взасмодiУ... з питань
управлiння водними ресурсами в межах XapKiBcbKOY,ДонецькоУ i ЛуганськоУ
областей та дотримання у зимовий перiод 2018-2019 pOKiB встановлених
режимiв роботи воДосховищ комплексного призначення i водогосподарсышх
систем у межах суббасейну р. Сiверський Донець та частини басейнiв рiчки
Днiпро i рiчок Приазов'я (KpiMтимчасово неконтрольованоУ територii).

Голопа МiжпiДОМ'IОIKOMici'j,
Ilа'IaлыllкK Сiперсько-Донецького

БУВР

с. Трофан'IУК

