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Враховуючи гiдрометеорологiчну
та водогосподарську
обстановку в
басейнi Днiстра, гiдрологiчний прогноз та пропозицii' учасникiв KOMICll
(протокол вiд 28.05.2020 додаcrься), встановити наступний режим роботи
Днiстровського воДосховища у червнi:
Для забезпечения водокористувачiв на нижче розташованiй украiнськiй дiлянцi
Днiстра, враховуючи приплив до Днiстровського воДосховища, здiйснювати
рiвномiрний попуск у нижнiй б'сф витратами не менше нiж 100-110 м3/с.
Режим пропуску Дощових паводкiв встановлюcrься у робочому порядку В
кожному Вllпадкуокремо.
Станом на 1 липия piBeHbводи у Днicтровському водосховищi мае бути в межах
119,70-120,0м БС.
Дсржводагснтству
та Днiстровському
БУВР забезпечити дотримання
режиму роботи Днiстровського воДосховища та виконання рекомендацiй
KOMiciY.

Днректор департаментуводного менеджменту
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ПРОТОКОЛ
засiдаШIII Мiжвiдомчо'j KOMiciiпо узгоджсншо рсжиму роботи
Днiстровського воДосховнща на чсрвснь 2020 року
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Присутнi: список додасться.
Слухали:
1. 1нформацilO
Днiстра у червнi 2020
2. Пропозицii
воДосховища у червнi

Укргiдрометцентру про гiдрологiчну обстановку в басейнi
року.
учасникiв KOMici! ЩОДО режиму роботи Днiстровського
2020 року.

приплив
води до Днiстровського
За iнформацiЕIO Укргiдрометцентру,
3
воДосховища у червю очiкусться В межах 200-260 м /с або 64% вiд норми, 56%
забезпеченостi.
Водогосподарська
обстановка на Днiстровському
водосховищi станом на
27 травня 2020 року характеризувалась наступними даними:
ПРОЕктнipiBHi, м БС
нормальний

121,0

мiнiмальний

102,5

ПРОЕктнiоб'нш
(млн.м3)
нормальний мiнiмальний

3000

1000

Стан на 27.05.2020
piBeHb верхнього
б'Ефу, м БС
119,84

вiльний
об' ЕМ,
млн.м3
-164,2

Виходячи з riдрометеорологiчно! та водогосподарськоi обстановки у басейнi
Днiстра, комiсiя ПрОПОНуЕ:
1. Для забезпечення водокористувачiв на нижче розташованiй укра!нськiй
дiлянцi Днiстра, враховуlOЧИ приплив до Днiстровського воДосховища, здiйСНlOвати
3
рiвномiрний попуск у нижнiй б' Еф витратами не менше нiж 100-11 О м /с.
Режим пропуску дощових паводкiв встановлlOСТЬСЯу робочому порядку В
кожному випадку окремо.
Станом на 1 липня piBeHb води у Днiстровському водосховищi маЕ бути в межах
119,70-120,0 м Бс.
2. Оперативнiй робочiй групi Мiжвiдомчо! KOMici!,при необхiдноcтi, УТОЧНlOвати
режим роботи Днiстровського воДосховища на пiдставi гiдрометеорологiчно! та
водогосподарсько! обстановки.
3. Контроль за виконанням рiшень наради покладасться на департамснт
водного мснсджмснту та Днiстровськс БУВР Держводагентства.

Директор дспартамснту
водного мснсджмснту
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