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РЕЖИМ РОБОТИ НА 2020 рік 

1. ДАНІ ПРО ВОДНИЙ ОБ'ЄКТ 
Назва водного об'єкту 
(водосховище, ставок) 

Водосховище площею 50,0 га на річці Снов 
(Снов/Десна/Дніпро) 

Адміністративно - територіальне 
розташування водного об'єкту 

Седнівська селищна рада 
Чернігівського району Чернігівської області 
за межами населеного пункту 

Назва юридичної особи користувача TOB «Єдиний Енергостандарт» 
Юридична та фактична адреси користувача м. Суми, вул. Реміснича 35 прим. 1а 
Ціль водокористування спеціальне водокористування 

Підстава для водокористування стаття 48 Водного кодексу України 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГО ОБ'ЄКТА 

НПР, м ФПР, м РМО, м БС або 
у відн. відм.,м 

Площа при 
НПР, га 

Об'єм при 
НПР, тис.м3 

Об'єм 
при РМО 
тис. м" 

109,5 110,0 107,5 50,0 1500,0 586,0 

3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ НА 2020 рік 

Назва 
характеристики 

Дата Тривалість, 
діб 

Рівень води, 
м Об'єм, 

тис. м3 
Назва 

характеристики початку закінчення 

Тривалість, 
діб початковий кінцевий 

Об'єм, 
тис. м3 

Наповнення - - - - -

Спрацювання 
(скид) - - - - - -

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ 
Режим роботи у весняну повінь(лютий, 
березень-травень) 

Підтримувати рівень води близьким до НПР 
109,5 м БС з витратами в межах природного 
притоку води. 

Режим роботи у літньо-осінній період 
(червень-вересень) 

Утримувати рівень води на відмітці НПР 
109,5 м БС в умовах природного притоку води. 
Забезпечити на протязі всього періоду 
здійснення санітарних попусків. 

Режим роботи у осінньо-зимовий період 
2019-2020 p.p. (жовтень-лютий) 

В режимі економного спрацювання, 
забезпечення санітарних витрат у нижньому 
б'єфі та формування достатньої вільної ємності 
для зрізання піку повеневих витрат. 



5. УМОВИ КОРИГУВАННЯ РЕЖИМУ: 
1 Коригування режиму роботи водного об'єкта здійснюється з 

урахуванням вимог ст. 45, 108 Водного кодексу України при зміні 
гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, 
паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання 
водності річки нижче за течією. 

2. У разі необхідності зміни встановленого у пункті 3 режиму роботи. 
3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства. 

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ : 
1. В період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з 

Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів, користувачами водних 
об'єктів, розташованих нижче по руслу річки. 

2. Не допускати самовільного, необгрунтованого, штучного підвищення 
або зниження рівня води. 

Для розроблення змін режиму водного об'єкту (зниження, підвищення 
рівня води) звернутися до Деснянського басейнового управління водних 
ресурсів (тел: (0462) 67-81-03, адреса: проспект Перемоги, 39-А, м. Чернігів). 

Начальник відділу водних 
відносин та басейнової взаємодії 
Деснянського басейнового 
управління водних ресурсів 


