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Враховуючи
гiдрометеорологiчну
та водогосподарську
обстановку
в
басейнi Днiстра,
гiдрологiчний
прогноз та пропозицi'i
учасникiв
KOMICIl
(протокол вiд 03.07.2018 додаЕ:ТЬСЯ), встановити
наступний
режим роботи
Днiстровського воДосховища у липнi 2018 року:
ДЛя забезпечення водокористувачiв
на нижче розташованiй
укра'iнськiй
дiлянцi Днiстра здiйснюЕ:ТЬСЯ рiвномiрний попуск У нижнiй б'€ф витратами не
менше нiж 120-130 м3/с.
Режим про пуску Дощових паводкiв встановлюЕ:ТЬСЯ у робочому порядку В
кожному окремому випадку.
ДержводпгеllТСТВУ,
Днiстровському
БУБР,
Новоднiстровському
РУБР забезпечити дотримання режиму роботи Днiстровського
воДосховища та
виконання рекомендацiй KOMici'i.

НПЧПЛЫIIIКупрводресурсiв

О.ЛIIСIOК

ПРОТОКОЛ
засiдаШIЯ Мiжвiдомчоi KOMiciiпо УЗГОДЖСIIШО
режпму роботп
Днiстровського водосховпща lIа лппеllЬ 2018 року
м. Киiв

3 липия 2018 року

Присутнi: список додасться.
Слухали:
1. 1нформацiю Укргiдрометцентру про гiдрологiчну обстановку в басейнi
р. Днiстер у липнi 2018 року.
2. Пропозицii' упрводресурсiв
щодо режиму робоТII Днiстровського
водосховища на липеиь 2018 року.
За iнформацiсю Укргiдрометцентру воднiсть р. Днiстер у вхiдному CТBopi
Днiстровського воДосховища у липнi очiкусться в межах 130-210 мЗ(с, або 51% вiд
норми.
Водогосподарська обстановка на Днiстровському водосховищi станом на
2 липня 2018 року характеризусться наступними даними:
Проектнi piBHi, м ЕС
нормальний

121,0

Проектнi об' сми,
млн.мЗ
мiнiмалЫIIIЙ нормальний мiнiмальний

102,5

3000

1000

Стан на 02.07.2018
pIВeHЬверхнього
б'сфу, м ЕС
118,27

Вiльний
об' см,
млн.мЗ
-378,7

28-29 червня у басейнi Днiстра
сформувався
дощовий
паводок.
Максимальний приплив надiйшов до Днiстровського воДосховища 1 липия i
становив 171О мЗ(с. Максимальнi скиднi витрати з воДосховища становили 929 мЗ(с.
Виходячи з гiдрометеорологiчноУ та водогосподарськоУ обстановки у басейнi
Днiстра, комiсiя пропонус:
1. Для забезпечення водокористувачiв на нижче розташованiй украiнськiй
дiлянцi Днiстра здiйснюсться рiвномiрний попуск У нижнiй б'сф витратами не
менше нiж 120-130 мЗ(с.
Режим пропуску Дощових паводкiв встановлюсться у робочому порядку В
кожному окремому випадку.
2. Рекомендувати лабораторним центрам МОЗ УкраУни забезпечити згiдно з
режимом спостережень постiйний контроль за якiС110 води у Днiстровському
водосховищi та санiтарним станом у зонах питних водозаборiв. Про змiни якicного
стану водн iнформувати Держводагентство, Мiнприроди, MiHperioH та iнших
заiнтересованих учасникiв водогосподарського комплексу басейну Днicтра.
З. Оперативнiй робочiй групi Мiжвiдомчо'i KOMiciYпри необхiдностi
здiйснювати коригування режиму роботи Днiстровського воДосховища на OCHOBi
гiдрометеорологiчно'i та водогосподарськоУ обстановки.
4. Контроль за виконанням рiшень засiдання KOMiciYпокладасться на
упрводресурсiв,
Днiстровське
БУВР,
Новоднiстровське
РУВР
Держводагентства.
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