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Режим роботи Диiстровського водосховища
на лютий 2020 року
м. Киi"в

13 лютого 2020 року

Враховуючи гiдрометеорологiчну
та водогосподарську
обстановку в
басейнi Днiстра, гiдрологiчний прогноз та пропозицii" учасникiв KOMICl1
(протокол вiд 13.02.2020 додаcrься), встановити наступний режим роботи
Днiстровського воДосховища у лютому:
ДЛя забезпечення водокористувачiв на нижче розташованiй украi"нськiй
дiлянцi Днiстра, враховуючи приплив до Днiстровського
водосховища,
здiйснювати рiвномiрний попуск у нижнiй б'{;ф витратами в межах
100-110 мЗ/с.
Режим про пуску Дощових паводкiв встановлюcrься у робочому порядку В
кожному випадку окремо.
Держводагентству та Диiстровському БУВР забезпечити дотримання
режиму роботи Днiстровського воДосховища та виконання рекомендацiй
KOMicii".

Директор департаменту _
водного менеджменту

ОльгаЛИСЮК

ПРОТОКОЛ
засiдашlЯ Мiжвiдомчо"i KOMici"iпо узгодженшо режнму роботн
Дlliстровського ВОДОСХОВllща
на ЛIOТIIЙ 2020 року
13 лютого 2020 року

М.КИIВ
Присутнi: список додасться.

Слухали:
1. Iнформацiю Укргiдрометцентру про гiдрологiчну обстановку в басейнi Днiстра у
лютому 2020 року.
2. Пропозицil учасникiв KOMicil щодо режиму роботи Днiстровського воДосховища у
лютому 2020 року.
За iнформацieю Укргiдрометцентру, воднiсть Днiстра у вхiдному CTBOpiДнiстровського
водосховища у лютому очiкусться В межах 90-150 м3/с, або 53% вiд норми, 68 %
забезпеченостi.
Водогосподарська обстановка на Днiстровському водосховищi станом на 12 лютого
2020 року характеризувалась наступними даними:
Про(ктнi piBHi, м БС

Про(ктнi об' (ми
(млн.м3)
мiнiмальний
нормальний

Стан на 12.02.2020

вiлыIйй
об'(м,
МЛII.М3
-646,3
116,05
1000
102,5
3000
121,0
До Держводагеllтства
звернулась Сокирянська райдержадМllllстрацiя ЧернiвеЦЬКОl
областi листом вiд 06.02.2020 N~02-35.6/278 та громадська органiзацiя «Громадська спiлка
«Народний порядок» листом вiд 05.02.2020 N~ 01-05/02 щодо зниження рiвня у
Днiстровському водосховищi i створення загрози загибелi водних бiоресурсiв, з пропозицieю
зменшити витрати з воДосховища до 70-85 м3/с з метою його наповнення до позначки
119,5 м БС.
ВiдповiДIIО до ЧIIНIIИХправил експлуатацil воДосховищ Днiстровського комплексного
3
гiдровузла (далi - ДКГВ), санiтаРНIIЙ попуск у Днiстровський лиман 80 м /с гарантусться при
забезпеченостi 95-97%, мiнiмалЬНIIЙ попуск 100 м3/с у IIИЖНiйб'(ф ДКГВ гарантуcrься при
забезпеченостi 95%.
нормальний

мiнiмальний

piBeHb верхнього
б'(фу, м БС

Виходячи з гiдрометеорологiЧНОl та водогосподарсько"i обстановки у басейнi Днiстра,
комiсiя пропонус
1. Для забезпечення водокористувачiв на нижче розташованiй украlнськiй дiлянцi
Днiстра, враховуючи приплив до Дlliстровського водосховища, здiйснювати рiВlIомiрний
попуск у нижнiй б'(ф витратами в межах 100-110 м3/с.
Режим пропуску дощових паводкiв встановлюсться у робочому порядку В кожному
випадку окремо.
2. Операmвнiй робочiй групi МiжвiДОМЧОl KOMicil, при необхiдностi, уточнюваm
гiдрометеорологiЧIIОl
та
режим роботи Днiстровського
воДосховища
на пiдставi
водогосподаРСЬКОl0бстановки.
3. Контроль за виконанням рiшень наради покладасться на департамент
водного
меllеджмеllТУ та Дlliстровське БУВР Держводагеllтства.

Дllректор департаМСIIТУ
ВОДIIОГО
меllеДЖМСIIТУ

Ольга ЛИСIOК

