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Режим роботи Щнiстр
досховища
на листопад 2021 року
м. Киiв

28 жовтня 2021 року

Враховуючи гiдрометеорологiчну та водогосподарську обстановку в
басейнi .Щнiстра, гiдрологiчний прогноз та пропозицiТ учасникiв KoMicii
(протокол вiд 28.10.2021 додаеться), встановити насryпний режим роботи

!нiстровського водосховища у листопадi:
Дя забезпечення водокорисryвачiв на нижче розташованiй украiнськiй
дiлянцi Щнiстра, враховуючи приплив до .Щнiстровського водосховища,
,Щнiстровська ГЕС працюе iз забезпеченням компенсуючих попускiв,
Нижньоднiстровська ГЕС здiйснюе у- нижнiй б'еф рiвномiрний погryск
середньодобовими витратами в межах 1 10- 130 мЗ/с.
Режим проtryску дощових паводкiв встановлюеться у робочому порядку в
кожному випадку окремо.
2. .Щержводагентству та .Щнiстровському БУВР забезпечити дотриманЕя
режиму роботи,Щнiстровського водосховища та виконанIuI рекомендацiй
KoMicii.

.Щиректор департамепту

управлiння воднимп ресурсами

Iгор КОВАЛЬОВ

Протокол
засiданrrя Мiжвiдомчоi KoMiciT по узгодженню режиму роботи
.Щнiстровського водосховища на листопад 2021 року
м.

КиiЪ

28 жовтlrя 2021 року

Присутнi: список додаеться.
Слухали:
1. Iнформацiю Укргiдрометцентру про гiдрологiчну обстановку
flHicTpa у листопадi 202l року,

2.

Пропозицii учасникiв KoMicii щодо режиму роботи

водосховища у листопадi 202l року.

в

басейнi

.Щнiсгровського

За

iнформачiсю Укргiдрометцентру, приплив води до ,Щнiстровського
водосховища у листопадi очiкуеться в межах 70-120 м3/с, або 48Vо вiд норми, 800й
забезпеченостi.

Водогосподарська обстановка на Щнiстровському водосховищi станом на
27,|0.202| характеризувалась наступними даними:
Проекгнi piBHi, м БС

Проскгнi об'еми

Стан на

2'l

.|0.2021

(млн.м3)

нормальний

мlнlмtl"льнии

нормальний

мlнlмальнии

plBeнb верхнього
б'ефу, м БС

вiльний
об'ем,
млн.м3

121,0

102,5

3000

1000

-554,l

116,87

Виходячи з гiдрометеорологiчноi та водогосподарськоi обстановки

у

басейнi

!HicTpa, комiсiя пропонус:
1.
забезпеченtlя водокористувачiв на нижче розташовiшiй украiЪськiй
дiлянцi,Щнiстра, враховуючи приплив до [нiстровського водосховищ4 .Щнiстровська
ГЕС працюе iз забезпеченtшм компенсуючих погryскiв, Нижньоднiсгровська ГЕС
здiйсню€ у нижнiй б'сф рiвномiрний попуск середньодобовими вIIгратами в межах
l10-130 мз/с.
Режим пропуску дощових паводкiв встановлюеться у робочому порядку в
кожному випадку окремо.
2. оперативнiй робочiй групi Мiжвiдомчоi koMicii, при необхiдносгi, уточнювати
режим роботи .Щнiстровського водосховища на пiдставi гiдромgгеорологiчноi та
водогосподарськоi обстановки.
3. Кокгроль за виконанням рiшень наради покJIасти на департамент управлiння
водними ресурсами та .Щнiстровське БУВР.Щержводагентства.
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