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Режим роботи Днiстровського воДосховища
иа липень 2019 року

М.

КиIв

26 червня 2019 року

Враховуючи гiдрометеорологiчну
та водогосподарську
обстановку в
басейнi Днiстра, гiдрологiчний прогноз та пропозицiI учасникiв KOM1Cll
(протокол вiд 26.06.2019 додаеться), встановити наступний режим роботи
Днiстровського воДосховища у липнi 2019 року:
Для забезпечення водокористувачiв на нижче розташованiй украIнськiй
дiлянцi Днicтра, враховуючи приплив до Днiстровського
воДосховища,
здiйснювати рiвномiрний попуск у нижнiй б'еф витратами не менше 120-130
м3/с.
Режим про пуску Дощових паводкiв встановлюcrься у робочому порядку В
кожному окремому випадку.
Пропуск швидкоплинного Дощового паводку, який сформувався у басейнi
Днiстра 25.06.2019, здiйснювати наступними витратами:
27 червня - 600-700 м3/с;
28 червня - 500 м3/с;
29 червня - 400 м3/с з подальшим переходом на припливнi витрати.
Рiвень води у воДосховищi пiдтримуеться близько позначки 119,50 м БС.
Держводагентству та Днiстровському БУВР забезпечити дотримання
режиму роботи Днiстровського воДосховища та виконання рекомендацiй
KOMiciI.

Директор департаменту
водного менеджменту

О.Лисюк

ПРОТОКОЛ
засiдаШIII Мiжвiдом"оi KOMici'jпо узгоджсншо реЖIIМУроботn
Дlliстровського водосховnща на Лlшень 2019 року
м. KniB

26 червня 2019 року

Присутнi: список додасться.
Слухали:
1. IнформацilO
Днiстра у липнi 2019
2. Пропозицii
воДосховища у липнi

Укргiдрометцентру про гiдрологiчну обстановку в басейнi
року.
учасникiв KOMicii' щодо режиму роботи Днiстровського
2019 року.

За iнформацiElO Укргiдрометцентру
воднiсть Днiстра у вхiдному CTBOpi
Днiстровського воДосховища у ЛllПнi очiкусться в межах 250-350 м3/с, або 90% вiд
норми.
Водогосподарська
обстановка на Днiстровському
водосховищi станом на
25 ч.срвня 2019 року характеризувалась наступними даними:
Проектнi об'сми
Стан на 25.06.2019
3
(млн.м )
мiнiмалЫIIIЙ нормалышй мiнiмалЫIIIЙ ршень верхнього вiльний
б'сфу, м БС
об' см,
млн.м3
102,5
-158,5
3000
1000
119,88

Проектнi piBHi, м БС
нормальний

121,0

Виходячи з гiдрометеорологiчноi' та водогосподарськоi' обстановки у басейнi
Днiстра, комiсiя пропонус:
1. Для забезпечення водокористувачiв на нижче розташованiй украi'нськiй
дiлянцi Днiстра, врахОВУlOчиприплив до Днiстровського водосховища, здiЙСНlOвати
рiвномiрний попуск у нижнiй б' сф витратами не менше 120-130 м3/с.
Режим про пуску Дощових паводкiв встановлlOСТЬСЯ у робочому порядку В
кожному OKpe~IOMY
випадку.
Пропуск швидкоплинного Дощового паводку, який сформувався у басейнi
Днiстра 25.06.2019, здiйСНlOватинаступними витратами:
27 червня - 600-700 м3/с;
28 червня - 500 м3/с;
29 червня - 400 м3/с з подальшим переходом на припливнi витрати.
PiBeHbводи у водосховищi пiдтримусться близько позначки 119,50 м ЕС.
2. Оперативнiй робочiй групi Мiжвiдом'IOi' KOMicii'при необхiдностi УТОЧНlOвати
режим роботи Днiстровського воДосховища на пiдставi гiдрометеорологiчно'j та
водогосподарськоi' обстановки.
3. КОНТРОЛЬза виконанням рiшень наради покладасться на департамент
водного менеджменту та Дniстровське БУВР Держводагентства.

Дnреh,Ор департаменту
водного менеджменту

О.ЛnСlOк

