ентства
M.Xop€B

Режим роботи Диiстровського ВОДОСХОВllща
lIа перiод проиуску дощового паводку

м. КиУв

21 травня 2019 року

Враховуючи гiдрометеорологiчну
та водогосподарську
обстановку у
басейнi Днiстра, прогноз Укргiдрометцентру
(протокол вiд 21.05.2019
додаcrься), робоча група KOMiciYпропону€ на перiод пропуску Дощового
паводку встановити наступний режим скидних витрат з Днiстровського
воДосховища:
22 травня - 1000-1100 м3/с;
23 травня - 1100 м3/с;
24 травня - 1100 м3/с;
25 травня - 1100 м3/с;
26 травня - 1100 м3/с;
3
27 травня - 1100 м /с з подальшим коригуванням.
При дотриманнi
узгодженого режиму витрат МIН1Мальний piBeHb
спрацювання - 119,0 м Бе та максимальний piBeHb форсування - 122,5 м Бс.
При досягненнi мiнiмального або максимального рiвня режим скидних
витрат з водосховища переводиться на притоковi витрати.
ДержводагеllТСТВУ та Дlliстровському БУВР забезпечити дотримання
режиму роботи Днiстровського водосховища та виконання рекомендацiй
KOMiciY.

Директор департамеllТУ
водного менеджменту
О.ЛIIСIOК

ПРОТОКОЛ
засiдаllllЯ робочоi групи Мiжвiдомчоi KOMiciiпо узгоджеlllllO режиму роБОТII
Дlliстровського воДосховища з IIIlТаllllП пропуску Дощового паводку

м. Киi.в

21 траВIIЯ2019 року

Присутнi: список додаеться.
Слухали:
1. Iнформацiю Укргiдрометцентру про гiдрологiчну обстановку в басейнi
Днiстра.
2. Пропозицi! учасникiв робочоi. групи KOMici! щодо режиму роботи
Днiстровського воДосховища пiд час пропуску Дощового паводку.
1. За iнформацiею Укргiдрометцентру у зв'язку iз знаЧIIИМИопадами у
карпатському perioHi та формуванням чергово"i хвилi Дощового паводку у
басейнi Днiстра станом на 8 годину 21 травня витрати становили на
гiдрологiчних постах (мЗ/с): Галич - 1120, Залiщики - 486.
За п~огнозом Укргiдрометцентру 22 травня очiкуеться на гiдрологiчних
постах (м /с): Галич - 1800, Залiщики - 950 (23.05.2019 - 1600).
Водогосподарська обстановка на Днiстровському воДосховищi станом на
21 травня 2019 року характеризувалась наступними даними:
Проектнi piBHi,м БС

Проектнi об'еми
(млн.мЗ)
нормальний мiнiмальний нормальний мiнiмальний

121,0

102,5

3000

1000

Стан на21.05.2019
piBeHb
верхнього
б'еdJv, м БС
120,18

вiльний
об'ем,
млн.мЗ
-116,3

За оперативними даними станом на 8 годину ранку 21 травня 2019 року
приплив до Днiстровського воДосховища становив 680 мЗ/с, скид - 600 мЗ/с.
2. Виходячи з гiдрометеорологiЧllо"i та водогосподарсько"i обстановки у
басейнi Днiстра, робоча група KOMici"i
пропонуе на перiод про пуску Дощового
паводку встановити наступний режим скидних витрат з Днiстровського
воДосховища:
22 травня - 1000-1100 мЗ/с;
23 травня - 1100 мЗ/с;
24 травня - 1100 мЗ/с;
25 травня - 1100 мЗ/с;
26 травня - 1100 мЗ/с;
27 травня - 1100 мЗ/с з подальшим коригуванням.
При дотриманнi
узгодженого
режиму витрат МIНIМальний piBeHb
СПDаUlOвання- 119.0 м БС та максимальний DiBeHbdJODсvвання - 122.5 м БС.

При досягненнi МIНIМальногоабо максимального рiвня режим скидних
витрат з воДосховища переводиться на притокоВ1 витрати.
3. Оперативнiй робочiй групi Мiжвiдомчоi" KOMicii. при необхiдностi
уточнювати
режим роботи Днiстровського
воДосховища
на пiдставi
гiдрометеорологiчноi" та водогосподарськоi" обстановки.
4. Держводагентству забезпечити iнформування Чернiвецькоi", Вiнницькоi",
ОдеськоУ облдержадмiнiстрацii", ДСНС, Уповноваженого Уряду Молдови з
виконання Угоди про спiльне використання та охорону прикордонних вод для
недопущення надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з про пуском Дощового
паводка, та вжиття вiдповiдних заходiв щодо iнформування населення, що
проживае у зонi потенцiйного затоплення, та попередження шкiдливоi" дii"вод.
5. Контроль за виконанням рiшень наради покладаеться на департамент
водного менеджменту та Днiстровське БУВР Держводагентства.

дllреh.•.•.ор департаменту
водного менеджменту

О.ЛнсIOК

СПИСОК
присутнiх на засiданнi робочоi групи Мiжвiдомчоi KOMiciiпо узгодженню режиму
роботи днiпровських та днiстровських водосховищ 21.05.2019 р.
MiHicтepCТBa, центральнi
органн внконавчо! владн

Прiзвнще, iм'я,
IIО-батьковi

Посада

Держводагентство

Хорев Михайло IOрiйович
Лисюк Ольга Гаврилiвна
Войтюк Iрина Вiкторiвна
Медведева Наталiя Леонiдiвна
Харченко Наталiя IBaHiBHa

Перший заступник Голови
Директор департаменту
Начальник вiддiлу
Головний спецiалiст
Головний спецiалiст

ПрАТ «Укргiдроенерго»

CeprieHKo Володимир Iгорович

Директор департаменту

ДП НЕК «Укренерго»

Шевченко Олег IOрiйович

Керiвник групи

ДСНС

Ободовський Сергiй Валерiйович

Начальник вiддiлу

Укргiдрометцентр

Бойко Вiкторiя Михайлiвна

Начальник вiддiлу
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Ковальчук Олександр Миколайович
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