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ЧЧ
ер го ве пред став ниць ке зібран ня чле -

нів Міжна род ної комісії з ве ли ких гре -
бель (ICOLD). у  травні 2016 р. відбу -

ло ся у Санд тоні, пе редмісті про мис ло вої сто лиці
Півден но�Аф ри кансь кої Ре с публіки  м. Йо га н не -
с бург. Цей важ ли вий міжна род ний фо рум від ві -
да ло близь ко 1100 де ле гатів з 88 країн світу, у то -
му числі й на ша де ле гація від «Ук раїнсько го
комі те  ту з ве ли ких гре бель» (УКВГ), який є чле -
ном ICOLD з 2010 ро ку.

У рам ках ро бо ти 84�х Щорічних зборів
ICOLD у ПАР відбу лись на ступні за хо ди:

� ге не раль на асам б лея;  
� фо рум мо ло дих інже нерів;
� засідан ня регіональ них клубів;
� засідан ня технічних комітетів;
� технічна ви с тав ка;
� міжна род ний Сим позіум на те му «До реч на

тех но логія для за без пе чен ня на леж но го роз вит ку,
ек сплу а тації та технічно го об слу го ву ван ня гре бель
в країнах, що роз ви ва ють ся», у рам ках якої бу ло за -
слу ха но близь ко 100 до повідей з та ких пи тань, як:

� соціальні та еко логічні впли ви і за хо ди для
їх по слаб лен ня;

� до сяг нен ня у ре абілітації гре бель та во до -
про відних при гре бель них спо руд з ме тою про дов -
жен ня терміну їх служ би, вклю ча ю чи по кра щен -
ня об'єму во до зли ву та гідро логії по ве ней;

� до сяг нен ня у ре абілітації гре бель та во до -
про відних при гре бель них спо руд з ме тою про дов -
жен ня терміну їх служ би, вклю ча ю чи струк турні
по кра щен ня для змен шен ня ефек ту від ре акції

між лу га ми це мен ту та за пов ню -
ва ча ми, мож ли вості внутрішньої
ерозії, по шко д жен ня ос но ви;

� інно ваційне уп равління ба сей ном річки,
вклю ча ю чи оп тимізацію ек сплу а тації гре бель;

� ут во рен ня оса ду у во до схо вищі та уп рав лін ня;
� стра тегії на леж но го на гля ду за греб ля ми;
� еко логічно стійкий роз ви ток гідро е нер ге ти -

ки в країнах, що роз ви ва ють ся;
� су час ний технічний рівень хво с то вих гре -

бель на весь строк їх служ би.
У ро боті Ге не раль ної асам б леї прий мали

участь по од но му пред став ни ку від кож ної  країни
— учас ниці Щорічних зборів. Цьо го ра зу, мені, як
керівни ку де ле гації від Українського комітету ве -
ли ких гребель, бу ла на да на честь пред став ля ти
на шу країну. Було роз г ля нуто ряд ор ганізаційних
пи тань, та ких як за твер д жен ня ви ко нан ня бю д -
же ту ICOLD у 2015 р. та фінан со во го пла ну на
2017 р., ви бо ри окремих регіональ них топ�ме не д -
жерів та віце�пре зи дентів, за твер д жен ня пе реліку
техніч них комітетів, ро бо та яких по до вже на на
на ступ ний рік та вве ден ня до них но вих пред став -
ників за рішен ня ми національ них комітетів, за -
твер д жен ня адреси наступних Щорічних зборів,
Кон гресів та пи тань, які бу дуть на них роз г ля нуті,
то що. 

У 2016—2017 рр. у си с темі ICOLD бу дуть
пра цю ва ти на ступні технічні коміте ти:

A. Об чис лю вальні ас пек ти аналізу і про ек ту -
ван ня гре бель. 

B. Сейсмічні ас пек ти про ек ту ван ня  гре бель. 
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C. Гідравліка для гре бель.
D. Бе тонні греблі. 
E. Зем ляні греблі. 
F. Кон ст рук торсь ка ро бо та з про це сом пла -

ну ван ня про ектів вод них ре сурсів.
G. На вко лишнє се ре до ви ще. 
H. Без пе ка гре бель. 
I.  Гро мадсь ка без пе ка на вко ло гре бель. 
J. Ут во рен ня оса ду у во до схо ви щах. 
K. Ком плекс на діяльність гідро е ле к т ро с тан -

цій та во до схо вищ.
L. Хво с то с хо ви ща  та  відстійни ки відходів.  
M. Функціону ван ня, об слу го ву ван ня та від -

нов  лен ня гре бель.
N. Оз най ом лен ня та освіта гро мадсь кості. 
O. Всесвітній реєстр гре бель і до ку мен тація.
P. Греблі з це мен ту ю чо го ма теріалу. 
Q. Моніто ринг гре бель.
R. Ба га тоцільо ве зберіган ня во ди. 
S. Оціню ван ня по ве ней та без пе ка гре бель.
T. Про гно зо вані та нові про бле ми гре бель і

во до схо вищ в 21 столітті.
U. Уп равління ба сей ном річки та греб ля ми. 
V. Гідро ме ханічне об лад нан ня. 
W. Вибір ти пу греблі.
X. Фінан со ва та кон суль таційна підтрим ка. 
Y. Зміна кліма ту. 
На на ступ но му, 26�му Світо во му Кон гресі

ICOLD, який відбу деть ся 2018 р. у сто лиці
Австрії м. Відень. 

Бу дуть роз г ля нуті на ступні те ми та пи тан ня:
Ут во рен ня оса ду у во до схо вищі та стійкий

роз ви ток
1. Най кра ща прак ти ка про ек ту ван ня во до схо -

ви ща, вклю ча ю чи струк ту ри спу с ку оса ду, тех ні -
ки функціону ван ня во до схо ви ща та уп равління
оса дом, вклю ча ю чи ви чер пу ван ня та пе реміщен -
ня землі;

2. Техніка по пов нен ня оса ду в ниж нь о му б'є фі
греблі для віднов лен ня мор фо логії та ре жи му річки;

3. Досвід відво ду ка ла мут них по токів за до по -
мо гою гли бин них во до спусків та діяль ності ту не -
лів відве ден ня оса ду;

4. Вплив зміни кліма ту на се ди мен тацію во -
до схо вищ та наслідки для стійко го ви ко ри с тан ня
во до схо ви ща. 

Аналіз без пе ки та ри зи ку
1. Сейсмічний ри зик.
Уро ки ми ну лих зем ле т русів. Еко номічна

ефек  тивність до реч них по кра щень про ек ту ван ня
на сип них, бе тон них та кам'яних гре бель.

2. Ри зик від по ве ней для на сип них гре бель.

Дані ви падків. Аналіз ри зиків. Ефек тивність
та вартість рішень.

3. Різно манітні ри зи ки для бе тон них та
кам'яних гре бель.

Дані ви падків. Аналіз ри зиків. Особ ливі за хо ди.
4. Не ст рук турні при чи ни, що підви щу ють

або змен шу ють ри зик.
За трим ки в будівництві, опе раційні по мил ки,

си с те ми аварійної сиг налізації.
Ге о логія і греблі
1. Ге о логія ос но ви (аналіз, ус та нов ка та ха -

рак те ри с ти ка) віднос но ви бо ру ти пу греблі та її
про ек ту ван ня;

2. Об роб ка ос но ви:
Плом бу ван ня ос но ви (на при клад, це мен ту -

ван ня, стру ме неві це мен ту ван ня, діаф раг ма, гли -
бинні про тифільтраційні завіси то що)

Укріплен ня ос но ви (на при клад, стабілізація
ґрунтів, закріплен ня, за бе то но вані ту нелі то що)

3. Об лад нан ня при ла да ми та моніто ринг, по -
ведінка ос нов, вклю ча ю чи умо ви дов го т ри ва лої
ро бо ти;

4. Про бле ми та рішен ня, пов'язані з ос но ва ми
з м'яких порід та ос но ва ми з гли бин ним пе ре ван -
та жен ням;

5. Во до схо ви ще та зсу ви ґрун ту.
Малі греблі та гат ки
1. Ви ди відмо ви га ток: уро ки, аналіз ри зиків,

рівні без пе ки.
2. Про ек ту ван ня, будівництво та укріплен ня

га ток.
3. Керівництво, інспекція та моніто ринг га ток.
4. Спе цифічні про бле ми та рішен ня ти сячі

«Ве ли ких гре бель», ниж чих 15 м.
5. Спе цифічні про бле ми та рішен ня міль йо -

нів Ма лих гре бель,ниж чих  15 м та з об'ємом мен -
ше, ніж 1 млн. м3.

Під час ро бо ти фо ру му, до ньо го та після йо -
го за вер шен ня, учас ни ки ма ли змо гу оз най о ми -
тись з греб ля ми, во до схо ви ща ми та гідро е ле к т ро -
с танціями ПАР у рам ках різно манітних тех ніч -
них турів, що є вже гар ною тра дицією ICOLD.

На ступні, 85�і Щорічні збо ри та Сим позіум
ICOLD на те му «Досвід, за сно ва ний на інжи ні -
рин гу гре бель», відбу дуть ся у липні 2017 р. в м.
Пра га, сто лиці Чехії. Ано тації та те зи до повідей
прий ма ють ся Орг коміте том до 15 ве рес ня 2016 р.,
а фор му ван ня де ле гації УКВГ роз поч неть ся на
по чат ку 2017 ро ку.

О. КА РА МУШ КА, ви ко нав чий ди рек тор 
ВГО «Ук раїнський комітет з ве ли ких гре бель». 


