ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради
до Кабінету Міністрів України, Державного агентства водних ресурсів України
щодо понаднормового підвищення рівня води у Кременчуцькому водосховищі,
викликаного діяльністю приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго»

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад», з метою попередження виникнення можливих
надзвичайних ситуацій на Кременчуцькому водосховищі та забезпечення надійного
захисту від шкідливої дії вод населених пунктів і сільськогосподарських угідь,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Державного агентства водних ресурсів України щодо
понаднормового підвищення рівня води у Кременчуцькому водосховищі, викликаного
діяльністю приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго», що додається на
2 аркушах.
2. Надіслати Звернення депутатів Полтавської обласної ради на адресу
Кабінету Міністрів України та Державного агентства водних ресурсів України.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Полтавської обласної ради
до Кабінету Міністрів України, Державного агентства водних ресурсів
України щодо понаднормового підвищення рівня води у Кременчуцькому
водосховищі, викликаного діяльністю приватного акціонерного
товариства «Укргідроенерго»
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» – найбільша
гідрогенеруюча компанія України, до складу якої входять десять станцій на
річках Дніпро та Дністер – Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС,
Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та
Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС, Дністровська ГАЕС,
Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 в процесі підготовки до будівництва.
На початок 2021 року загальна кількість гідроагрегатів на станціях
товариства становить 103, а їх сумарна встановлена потужність досягла
5849 МВт.
Компанія забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти
та потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.
Кременчуцька ГЕС – третя сходинка Дніпровського каскаду. Знаходиться
ГЕС на землях Світловодського району у м. Світловодськ. Всі бетонні споруди
гідровузла розташовані на гранітах. Основою земляної греблі є мілко зернисті
алювіальні піски. На Кременчуцькій гідроелектростанції установлено 12
вертикальних гідроагрегатів з турбінами поворотно-лопатевого типу.
Встановлена потужність складає 700,4 МВт.
Будівля ГЕС відкритого типу складається із шести агрегатних секцій
шириною по 50 м і довжиною 63,8 м і блоку монтажного майданчику розміром,
відповідно до плану – 18,5 х 41,3 м. В кожній секції розміщено по два агрегати.
Потужність гідроелектростанції встановлена на початок вводу в
експлуатацію становить 625 МВт, її середньорічний виробіток склав 1506 тис.
кВт/год.
Довжина будівлі ГЕС складає 305 м, водозливна гребля має довжину
192 м, правобережна гребля має довжину 526 м, руслова і лівобережна гребля
має довжину 11 км. Кременчуцька ГЕС має підстанцію з відкритими
розподільними пристроями 330/154 кВ.
Встановлена потужність станом на початок 2021 року складає 700,4 МВт.
Великої шкоди, як береговій лінії, так і берегоукріплювальним спорудам,
завдає підвищення відмітки рівня води водосховища до 0,25м від нормально
підпертого рівня води (далі – НПР). В проєктній документації, відповідно до якої
проводяться берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі, за
розрахунковий прийнятий НПР – 81,0 мБс. – відмітка по якій визначається
гребінь банкету в стадії кінцевого формування кам’яної призми.
В 2007 році на спільне звернення Полтавської обласної державної
адміністрації та Полтавської обласної ради до Державного агентства водних
ресурсів України, Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України (Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
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України ) та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 08.05.2007
№ 20350/1/1-07, Міжвідомчою комісією по встановленню режимів роботи
каскаду Дніпровських водосховищ (Міжвідомчою комісія по узгодженню
режимів роботи Дніпровських водосховищ) прийнято рішення про зниження
рівня води у Кременчуцькому водосховищі на 0,5 м від позначки НПР.
Внаслідок чого значно зменшилось руйнування берегових схилів
Кременчуцького водосховища. Пониження рівня води у 2008 році сприяло
проведенню берегоукріплювальних робіт на окремих ділянках берегової смуги,
загальною протяжністю 2 км за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів.
Враховуючи зазначене, просимо переглянути режим експлуатації
Кременчуцького водосховища, з метою зменшення наповнення його водою до
відміток, які у весняно-літній період будуть сприяти запобіганню шкідливій дії
води на береги водосховища під час несприятливих погодних умов, але не
більше відмітки 80,5м.

Прийнято на пленарному засіданні
тридцять четвертої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання
2021 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради
до Кабінету Міністрів України, Державного агентства водних ресурсів
України щодо понаднормового підвищення рівня води у Кременчуцькому
водосховищі, викликаного діяльністю приватного акціонерного
товариства "Укргідроенерго"»
Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування. Проєкт рішення є актом індивідуальної
дії.
Мета: попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій на
Кременчуцькому водосховищі та забезпечення надійного захисту від шкідливої
дії вод населених пунктів і сільськогосподарських угідь.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення розроблено на підставі рекомендацій постійної комісії
обласної ради з питань екології та раціонального природокористування від
17.06.2021.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Проєкт рішення розроблений з метою попередити виникнення можливих
надзвичайних ситуацій на Кременчуцькому водосховищі та забезпечити
надійний захист від шкідливої дії вод населених пунктів і
сільськогосподарських угідь.
3. Суть проєкту рішення
Прийнятя рішення забезпечить зменшення руйнування берегових схилів
Кременчуцького водосховища.
4. Правові аспекти
Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат.
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін
Проєкт рішення не потребує погодження з заінтересованими сторонами.
7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення.
8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
9. Прогноз результатів
Проєкт рішення передбачає надійний захист від шкідливої дії вод
населених пунктів і сільськогосподарських угідь.

Голова постійної комісії
обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування

Є. КОРФ

