10

2016 р.

Режим роботи Дністровського
водосховища
на листопад 2016 року

28 жовтня 2016 року

м. Київ

Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в
басейні Дністра, гідрологічний прогноз та пропозиції учасників комісії
(протокол від 28.10.2016 додається), встановити наступний режим роботи
Дністровського водосховища у листопаді:
1. Для забезпечення

водоспоживачів на нижче розташоваюи ділянці
Дністра здійснювати рівномірний попуск у нижній б' єф витратами не менше
ніж 100-110 мЗ/с.
2. Режим пропуску дощових паводків встановлюється у робочому
порядку в кожному окремому випадку.
3. Держводагентству,
Дністровсько-Прутському
БУВР забезпечити
дотримання режиму роботи Дністровського водосховища та виконання
рекомендацій засідання комісії.

Начальник

упрводресурсів

О.Лисюк

ПРОТОКОЛ
засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи
Дністровського водосховища
на листопад 2016 року
м. Київ

28 жовтня 2016 року

Присутні: список додається.
Слухали:
Інформацію
Укргідрометцентру
щодо прогнозу
гідрологічної
обстановки в басейні Дністра у листопаді 2016 року.
2. Пропозиції учасників комісії щодо режиму роботи Дністровського
водосховища у листопаді 2016 року.
1.

За прогнозом Укргідрометцентру, водність Дністра у вхідному створі
Дністровського водосховища у листопаді очікується у межах 1ОО- 150 мз/с або
64 % від норми, 68 % забезпеченості.
Водогосподарська обстановка на Дністровському воДосховищі станом на
27 жовтня 2016 року характеризується наступними даними:
Проектні рівні, м БС
нормальний

МlНІМальний

121,0

102,5

Проектні об'єми,
млн.мЗ
нормальМІН1МальНИЙ

НИЙ

3000

1000

Станом на 27.10.2016
РІВень верхнього б'єфу,
мБС
114,87

Вільний
об'єм,
млн.мЗ
761,9

Відповідно до п. 3.2.3 Правил експлуатації Дністровського комплексного
гідровузла мінімальний попуск у нижній б'єф Дністровського комплексного
гідровузла витратами 100 мЗ/с гарантується при 95% забезпеченості припливу.
Враховуючи
прогноз
Укргідрометцентру,
гідрометеорологічну
та
водогосподарську обстановку в басейні Дністра, комісія пропонує:
1. Для забезпечення водоспоживачів на нижче розташованій ділянці
Дністра здійснюється рівномірний попуск у нижній б'єф витратами не менше
100-110 мЗ/с.
Режим пропуску дощових паводків встановлюється у робочому порядку в
кожному окремому випадку.
2. Рекомендувати закладам санепідслужби МОЗ України забезпечити
згідно з режимом спостережень постійний контроль за якістю води в
Дністровському
воДосховищі та
санітарним станом у зонах питних
водозаборів. Про зміни якісного стану води інформувати Держводагентство,
Мінприроди, Мінрегіон, Український центр з контролю та моніторингу

2

захворювань
МОЗ України
та інших
заштересованих
учасниКіВ
водогосподарського комплексу Дністра.
3. Оперативній робочій групі Міжвідомчої комісії при необхідності
уточнювати
режим
роботи
Дністровського
водосховища
на OCHOВl
гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки.
4. Держводагентству та Днїстровсько-Прутському БУВР забезпечити
дотримання встановлених режимів Дністровського водосховища та виконання
рекомендацій Комісії.

Начальник упрводресурсїв

О.Лисюк

СПИСОК
присугніх на засіданні Міжвідомчої комісії по встановленню режиму
роботи дніпровських та дністровських водосховищ 28.10.2016 р.
Міністерства,
цеllтральніоргани
виконавчої влади

Прізвище, ім'я,
по-батькові

Посада

Гвозденко Павло Валерійович
Лисюк Ольга Гаврилівна
Васильєв Сергій Васильович
Адаменко Наталя Іванівна
Чайка Олександр Вікторович

В.о. Голови Агентства
Начальник управління
Заст. начальника управління
Головний спеціаліст
Начальника відділу

Укргідрометцентр

Лапко Анатолій Нікіфорович
Шевченко Олег ІОрійович
Бойко Вікторія Михайлівна

Держрибагентство

Мала Людмила Миколаївна
Бєлошапка Тетяна Василівна

Начальник служби
Заст. начальника служби
Начальник відділу
.
.
гщропрогнозlВ
провідний спеціаліст
Головний спеціаліст

Держводагентство

ПАТ «Укргідроенерго»
ДП НЕК «Укренерго»

Валявська Галина Іванівна
Український центр з
контролю та моніторингу
захворювань МОЗ

Санітарний лікар

Дніпровське БУВР

Гавриленко Катерина Олександрівна

Начальник відділу

ДП «Енергоринок»

Катмаєв Вадим ІОрійович

дп

Кузьмін Аркадій Володимирович
Мадюдя Раїса Анатолійвна
Молчанов Михайло Фетодович

Головний технолог
департаменту
Заступник начальника
Головний спеціаліст
Начальник відділу

«Укрводшлях»
Мінрегіон
Хмельницьке ОВР

