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Режим роботи Днiстровського воДосховища
на березень 2018 року

м. Киiв

6 березня 2018 року

Враховуючи гiдрометеорологiчну та водогосподарську обстановку в
басейнi Днiстра, гiдрологiчний прогноз та пропозицii учасникiв KOMicii'
(протокол вiд 06.03.2018 додаеться), встановити наступний режим роботи
Днiстровського воДосховища у березнi 2018 року:
Для забезпечення водоспоживачiв на нижче розташоваНlИ украiнськiй
дiлянцi Днiстра, враховуючи приплив до Днiстровського
воДосховища,
здiйснюеться рiвномiрний попуск у нижнiй б'еф витратами не менше нiж
120 м3/с.
При збiльшеннi припливу воДосховище працюе у режимi поступового
наповнення.
Режим пропуску тало-Дощових i Дощових паводкlВ встановлюеться у
робочому порядку В кожному окремому випадку.
Держводагентству, Днiстровському
забезпечити дотримання режиму роботи
виконання рекомендацiй KOMicii.
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Присутнi: список додасться.
Слухали:
1. Iнформацiю Укргiдрометцентру
р. Днiстер у березнi 2018 року.
2. Пропозицii. упрводресурсiв
ВОДОСХОвища
на березень 2018 року.

про гiДРОЛОГiчнуобстановку
ЩОДО режиму

роботи

в басейнi

Днiстровського

За iнформацi€ю Укргiдрометцентру воднiсть р. Днiстер у вхiдному CTBOpi
Днiстровського водосховища у березнi очiкусться в межах 350-450 м3/с, або 98%
BlДнорми.
Водогосподарська обстановка на Днiстровському водосховищi
5 березня 2018 року характеризусться наступними даними:
Проектнi piBHi,м БС
нормальний

121,0

мiнiмальний

102,5

Проектнi об'сми,
млн.м3
Нормальний мiнiмалышй

3000

станом на

Стан на 05.03.2018
piBeHb верхнього
б'сфу, м БС

1000

118,69

Вiльний
об' см,
млн.м3
-322,7

ВИХОдЯчиз гiдрометеОРОЛОГiЧНОi'
та водогосподарськоi. обстановки у басейнi
Днiстра, комiciя пропонус:
1. Для забезпечення водоспоживачiв на Нижче розташованiй украi.нськiй
дiлянцi Днiстра,
враховуючи
приплив до Днiстровського
водосховища,
здiйСНюсться рiвномiрний попуск У нижнiй б'сф витратами не менше нiж 120 м3/с.
При збiльшеннi припливу водосховище працюс у режимi Поступового
наповнення.
Режим пропуску тало-дощових i дощових
робочому порядку В кожному окремому випадку.

паводкiв

встановлюсться

у

2. Рекомендувати лабораторним центрам МОЗ Украi.ни забезпечити згiдно з
режимом спостережень постiйний контроль за якiспо ВОДИу днiстровському
ВОДОсховищiта санiтарним станом у зонах питних водозаборiв. Про змiни якiсного
стану ВОДИiнформувати Держводагентство, Мiнприроди, MiHperioH та iнших
заiнтересованих учасннкiв ВОДОГОСподарськогокомплексу басейну Днiстра.
3. Оперативнiй робочiй групi МiжвiДОМЧОi. KOMicii. при необхiдностi
здiйснювати корнгування режиму роботи Днiстровського водосховнща на OCHOBi
гiдрометеорологiЧНОi. та ВОДОГОсподарськоi.
обстановки.
4. Контроль за виконанням рiшень наради Покладасться на упрводресурсiв,
ДНiстровське БУВР, БУВр Пруту та Cipeтy Держводагентства.
На'I3ЛЬlll'К Упрводресурсiв
О.ЛИСIOК

