п.гвозденко
2018 р.

Режим роботи Днiстровського воДосховища
на травень 2018 року

м. Ки)в

24 квiтня 2018 року

Враховуючи гiдрометеорологiчну та водогосподарську обстановку в
басейнi Днiстра, гiдрологiчний прогноз та пропозицi) учасникiв KOMici)
(протокол вiд 24.04.2018 додаеться), встановити наступний режим роботи
Днiстровського воДосховища у TpaBHi2018 року:
Враховуючи зниження припливу води до Днiстровського воДосховища,
забезпечити виконання режиму еколого-репродукцiйного попуску з можливим
добовим спрацюванням до 30 см.
Пiсля завершення еколого-репродукцiйного попуску для забезпечення
водоспоживачiв
на нижче розташованiй
укра)нськiй
дiлянцi
Днiстра
здiйснюеться рiвномiрний попуск у нижнiй б'еф витратами не менше
120-130 м3/с.
Режим пропуску тало-Дощових i Дощових паводКlВ встановлюеться у
робочому порядку В кожному окремому випадку.
Держводагентству, Днiстровському БУВР, БУВР Пруту та Cipeтy
забезпечити дотримання режиму роботи Днiстровського воДосховища та
виконання рекомендацiй KOMici).

Начальник упрводресурсiв

О.ЛИСlOк

ПРОТОКОЛ
засiдашш Мiжвiдомчоi' KOMiciYПОузгоджеШIIО реЖIIМУроБОТII
Дlliстровського ВОДОСХОВllща
lIа травеllЬ 2018 року
м. КIIУВ

24 квiтня 2018 року

Присутнi: список додаcrься.
Слухали:
1. lиформацiю Укргiдрометцентру
про гiдрологiчну
обстановку
в басейнi
р. Днiстер у тpaBHi 2018 року.
2. Пропозицi"i упрводресурсiв щодо режиму роботи Днiстровського воДосховища на
травень 2018 року.
За iнформацiE:ю YKpгiдpoMeтцeHТPY воднiсть р. Днiстер у вхiдному створ!
Днiстровського воДосховища у тpaвHi очiкусться в межах 280-360 м3/с, або 100% вiд
норми.
Водогосподарська обстановка на Днiстровському водосховищi станом иа 23 квiтня
2018 року характеризусться наступними даними:
Проектнi piBHi, м БС
нормальний

121,0

мiнiмальний

102,5

Проектнi об'сми,
млн.м3
нормальний
мiнiмальний

3000

1000

Стан на 23.04.2018
piBeHb верхнього
б'сфу, м БС
120,72

Вiльний
06'€M,

млн.м3
-39,8

З 14 квiтня розпочато екологiчний попуск у пониззя Днiстра, який триватиме до 14
травня включно. За перiод здiйснення екологiчного попуску з 14.04 по 24.04, НЕК
«Укренерго» дотримувалась встановленого регламенту скидiв.
Виходячи з гiдрометеорологiчно"i та водогосподарськоУ обстановки у басейнi
Днiстра, комiсiя пропонус:
1. Враховуючи зниження припливу води до Днiстровського
водосховища,
забезпечити виконання режиму еколого-репродукцiйного попуску з можливим добовим
спрацюванням до 30 см.
2. Пiсля завершення
еколого-репродукц1ИНОГО попуску для забезпечення
водоспоживачiв на нижче розташованiй укра"iнськiй дiлянцi Днiстра здiйснюсться
рiвномiриий попуск у нижнiй б'сф витратами не менше 120-130 м3/с.
Режим пропуску тало-дощових i дощових паводкiв встановлюсться у робочому
порядку В кожному окремому випадку.
3. Рекомендувати лабораторним центрам МОЗ УкраУни забезпечити згiдно з
режимом спостережень постiйний контроль за якiстю води у Днiстровському водосховищi
та санiтарним станом у зонах питних водозаборiв. Про змiни якiсного стану води
iнформувати Держводагентство,
Мiнприроди, MiHperioH та iнших заiнтересованих
учасникiв водогосподарського комплексу басейну Днiстра.
4. Оперативнiй робочiй групi Мiжвiдомчо"i KOMici"iпри необхiдностi здiйснювати
коригування режиму роботи Днiстровського водосховища на OCHOBiгiдрометеорологiчно"i
та водогосподарськоУ обстановки.
S. Контроль за виконанням рiшень наради покладасться на у"рводресурсiв,
Диiстровське БУВР. Новоднiстровське РУВР Держводагентства.

НачаЛЫIIIК унрводресурсiв
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