
ЗАТВЕРДЖУЮ
Зас Голо

'Q0
v J~'"v.-.:z:-I/1

і.ц.\:"
L. '- « ~ 2017 р.
<:(€- l А
UJ S .•~

Режим роботи Дністровс '" Р-О вОд"6 о а період
L.-. Q .". "-проведення екопл1tо 0- Qfi~e
~'O' ' .. ,:,-.;1J%. '~'?-:~

Відповідно до пропозицій учасників водогосподарського комплексу басейну
Дністра щодо проведення екологічного попуску в 2017 році, враховуючи фактичну
водогосподарську ситуацію на квітень та рекомендації науковців, встановити
оптимальний режим роботи Дністровського водосховища (протокол від 07.04.2017
додається).

Враховуючи температурний режим води у пониззі Дністра на в/п Маяки
(120С) та прогноз Укргідрометцентру, розпочати екологічний попуск з
8 квітня 2017 року.

Провести екологічний попуск з Дністровського водосховища у пониззя
Дністра за таким режимом:

1доба - 250 мзІс;
2-3 доба - 300 мЗ/с;
4-5 доба - 350 мзІс;
6 доба - 400 мзІс;
7-10 доба-450 мЗ/с;
11-13 доба- 500 мЗ/с;
14-16 доба - 450 мЗ/с;
17 доба - 400 мзІс;
18 - 20 доба - 350 мЗ/с;
21-24 доба - 300 мзІс;
25-26 доба - 250 мзІс;
27 доба - 200 мзІс.
При зменшенні припливу до Дністровського водосховища, для виконання

умов екологічного попуску допускається добове спрацювання Дністровського
водосховища до 25 см.

При досягненні рівня води в Дністровському воДосховищі 117,0 м БС,
розглянути питання щодо подальшого проведення екопопуску.

У випадку формування під час екологічного попуску дощових паводків,
режим роботи Дністровського водосховища узгоджується в робочому порядку
Міжвідомчою комісією у кожному конкретному випадку, з урахуванням прогнозів
Укргідрометцентру.

Рекомендувати Міжвідомчій комісії по узгодженню режиму роботи
Дністровського водосховища після завершення екологічного попуску зменшувати
середньодобові скиди не більше ніж на 50 мзІс.

Держводагентству, Дністровсько-Прутському БУВР забезпечити
дотримання встановленого режиму еколоГІЧНОГО попуску та виконання
рекомендацій комісії.

Начальник упрводресурсів О.Лисюк



ПРОТОКОЛ
Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи Дністровського
водосховища з питань проведення екологічного попуску

з Дністровського водосховища у 2017 році

м. Київ 7 квітня 2017 року

Список учасників додається.
Слухали:
1. Інформацію Укргідрометцентру про гідрологічну обстановку у басейні

Дністра у квітні 2017 року.
2. Аналіз проведення екологічного попуску у 2016 році.
3. Пропозиції учасників Міжвідомчої комісії щодо режиму роботи

Дністровського водосховища у період екологічного (репродукційного) попуску
2017 року.

4. Пропозиції щодо регламенту екологічного попуску у 2017 році.

Правилами експлуатаЦl1 водосховищ Дністровського комплексного
гідровузла визначено, що у квітні з Дністровського водосховища у пониззя
Дністра здійснюються екологічні (репродукційні) попуски. Їх обсяг та тривалість
залежать від обсягу повені у басейні Дністра.

Завдяки опадам, що пройшли у басейні Дністра, та таненню снігу у
високогір'ї Карпат, протягом березня відмічалося кілька періодів підйомів
рівнів води на річках басейну Дністра, що сприяло утриманню припливу води
до Дністровського водосховища близько 300-400 мзІс і в середньому за
березень він становив 345 мЗ/с (85% від місячної норми та 48%
забезпеченості).

Дністровське водосховище у березні та на початку квітня працювало у
режимі наповнення, відмітка рівня верхнього б' єфу підвищилася на 2,06 м і
станом 7 квітня становить 121,04 м БС (1 березня - 118,98 м БС), вільна. .ЄМКІстьВІДсутня.

За довгостроковим прогнозом, середній за квітень 2017 року приплив
води до Дністровського водосховища, за нормального розвитку
гідрометеорологічних процесів, передбачається у межах 210-270 мЗ/с (47%
від норми).

Гідрологічна ситуація на Дністровському воДосховищі станом на 7 квітня:
- рівень верхнього б'єфу водосховища - 121,04 м БС (lШP -121,00 м БС);
- приплив до водосховища - 204 мзІс;
- скид - 132 мзІс.
Температура води в пониззі Дністра у створі в/п Маяки станом на 7 березня

становить близько 120С, щО дозволяє розпочати екологічний попуск з
Дністровського водосховища.

Свої пропозиції надали представники Західно-Чорноморського
басейнового управління охорони, використання і відтворення водних
біоресурсів та регулювання рибальства, Департаменту екології та
природних ресурсів Одеської облдержадміністрації, Державної
екологічної інспекції в Одеської області та Нижньодністровського
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національного природного парку.
Враховуючи гідрологічну ситуацію, що склалася на р. Дністер у 2017

році, прогноз припливу води до Дністровського водосховища, а також з метою
забезпечення потреб екосистеми дельти Дністра, департамент екології та
природних ресурсів Одеської облдержадміністрації пропонує встановити
такий режим еколого-репродукційного попуску з Дністровського водосховища:

- розпочати екологічний попуск орієнтовно з 14 квітня (при досягненні
температури води в пониззі р. Дністер 100С) тривалістю 25-30 діб;

- мінімальна величина витрат води на піку гідрографа еколого-
репродукційного попуску повинна бути на рівні 450 мЗ/с, бажана і ефективна -
650-700 мз/с.

Адміністрацією Нижньодністровського національного
природного парку пропонується такий режим попусків з Дністровського
гідровузла навесні 2017 року:

проведення екологічного (санітарно-промивочного) попуску
тривалістю 1-7 діб з витратами води на рівні 400-500 мЗ/с для промивки
плавнів (розпочати при досягненні температури води у р.Дністер 1ООС);

- проведення репродукційного (рибогосподарського) попуску тривалістю
23 доби у такому режимі:

- перші 14 діб - 500-700 мз/с;
- 9 діб - 700-350 мЗ/ с;
- тривалість попуску - 30 діб.
Така схема попусків забезпечить промивку плавнів та заповнення водою

нерестовищ, а поступове зменшення скиду забезпечить вихід молоді та
плідників риб з плавневої системи.

Важливою умовою є недопущення різкого припинення скидів, що, як
правило, призводить до зневоднення заплавних лук, загибелі ікри та плідників
риб.

Західно-Чорноморська рибоохорона пропонує такий режим попусків з
Дністровського водосховища:

- розпочати попуск 7-8 квітня 2017 року;
- здійснювати попуск на рівні 700-750 м3/с, тривалістю 30 діб;
- з метою недопущення загибелі ікри та личинок риб у період масового

нересту водних біоресурсів на нерестовищах у пониззі р. Дністер не допускати
зменшення обсягів скиду в період з 25 квітня по 5 травня.

Узагальнені пропозиції Одеського облводресурсів:
1. Розпочати екологічний (санітарно-промивочний) попуск

орієнтовно 7-8 квітня 2017 року за умов досягнення температури води у
р.Дністер 100С, здійснювати тривалістю 7 діб з витратами води на рівні
450-650 мЗ/с для промивки плавнів та плавневих озер.

2. Провести репродукційний (рибогосподарський) попу ск тривалістю
30 діб у такому режимі:

7-13 квітня - 450-650 мЗ/с;
14-30 квітня - 500-750 мЗ/с;
31 квітня-5 травня - 700-500 мЗ/с.
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Така схема проведення попуску забезпечить промивку плавнІВ,
заповнення водою нерестовищ, поступове заповнення заплавних площ
протягом 7 діб, залиття плавневої системи (полоїв) протягом 17 діб, а поступове
зменшення скиду забезпечить вихід молоді та плідників риб з плавневої
системи.

Важливою умовою є недопущення різкого припинення скидів, що, як
правило, призводить до зневоднення заплавних лук, загибелі ікри та плідників
риб.

Державне агентство рибного господарства України пропонує провести
еколого-репродукційний попуск з Дністровського водосховища з 7-8 квітня по
7-8 травня 2017 року (тривалість 30 діб) середньодобовими витратами не менше
ніж 600 мз/с при дотриманні рівня у воДосховищі на позначці не нижче ніж 120,0 м
Бе.

Молдавська Сторона (Агентство «Ареlе Moldovei») пропонує забезпечити
у період з 1О квітня по 1О травня 2017 року такий режим екологічних попусків з
Дністровського водосховища:

1О квітня -17 квітня - 300-400 мз/с;
18 квітня -25 квітня - 450-500 мз/с;
26 квітня - 2 травня - 550-600 мз/с;
3 травня - 10 травня - 500-350 мЗ/с.
МАМА-8б-ОДЕСА пропонує забезпечити мінімальний обсяг екологічного

(репродукційного) попуску на рівні 0,8 млн.мЗ із урахуванням наступних умов:
1. Попуск розпочати при температурі води не нижче ніж 1ООС у дельті

Дністра.
2. Попуск здійснювати протягом не менше як місяця при забезпеченні

затоплення прируслових луків не менше ніж 20 діб.
3. Абсолютно неприпустимо коригування режиму попуску в бік зменшення

обсягів скидів вже під час здійснення попуску. Можливо коригування режиму
попуску залежно вІДпроходження паводка високими водами.

Одеська обласна рада як орган місцевого самоврядування, пропонує при
розгляді питань щодо проведення екологічних та інших видів попусків приймати
виважені науково-обгрунтовані рішення, що мінімізують негативні наслідки для
екосистеми пониззя Дністра, забезпечать необхідну кількість і якість води для
потреб господарсько-питного водопостачання та комфортні умови проживання в
реГІОНІ.

Овідіопольський регіональний осередок Всеукраїнської екологічної ліги
пропонує при розгляді пропозицій щодо проведення еколого-репродукційного
попуску врахувати потреби Нижнього Дністра щодо питного водозабезпечення
регіону, обводнення водно-болотних угідь Нижньодністровського національного
природного парку, які мають статус Рамсарських угідь, а також врахувати потреби
населення та промисловосТІ 1 розвитку зрошення.

Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької
облдержадміністрації вважає за необхідне:

- розробити та затвердити, відповідно до статті 77 Водного кодексу України,
Правила експлуатації Дністровського водосховища, в основу яких закласти
збалансованість усієї екосистеми річки Дністер, від витоку до гирла, а не лише
надавати пріоритет дельті Дністра. У Правилах також необхідно визначити

3



режими роботи водосховища у маловодний, середній по водності та багатоводний
роки. Строк Їх дії має бути короткий, для того щоб на перехідному періоді дати
можливість вирішити питання меліорації гідрографічної мережі деформованої
дельти Дністра, що суттєво може зменшити "(на30-40%) потребу у воді, необхідній
для обводнення плавнів;

- до затвердження нових Правил експлуатації Дністровського водосховища
заборонити проведення еколого-репродукційних попусків у пониззя Дністра,
починаючи з квітня, та зменшити скидання води з Дністровської ГЕС.

Враховуючи пропозиції учасників водогосподарського комплексу басейну
Дністра щодо проведення екологічного (репродукційного) попуску в 2017 році,
фактичну водогосподарську ситуацію у квітні, рекомендації науковців,
Міжвідомча комісія пропонує:

1. Враховуючи температурний режим води у пониззі Дністра на в/п Маяки
(12 ОС)та прогноз Укргідрометцентру, розпочати екологічний попуск з 8 квітня
2017 року.

2. Провести екологічний попуск з Дністровського водосховища у пониззя
Дністра за таким режимом:

1доба - 250 мзІс;
2-3 доба - 300 мЗ/с;
4-5 доба - 350 мЗ/с;
6 доба - 400 мзІс;
7-10 доба-450 мЗ/с;
11-13 доба - 500 мЗ/с;
14-16 доба-450 мЗ/с;
17 доба - 400 мзІс;
18 - 20 доба - 350 мЗ/с;
21-24 доба - 300 мзІс;
25-26 доба - 250 мзІс;
27 доба - 200 мзІс.
У разі підвищення водності р. Дністер вище прогнозованої, розглянути

можливість коригування режиму роботи Дністровського водосховища в частині
збільшення скидних витрат з Дністровського водосховища.

3. Затвердити склад оперативної робочої групи Міжвідомчої комісії по
узгодженню регламенту екологічного попуску з Дністровського водосховищ при
Дністровсько-Прутському БУВР У такому складі:

Дзюба Ян Вікторович - заступник начальника Дністровсько-Прутського
БУВР - керівник робочої групи (тел. (03722) 4-73-55, dpbuvr@gmail.com);

Приходько Олексій Михайлович - начальник Новодністровського РУВР
(тел. (03741) 3-20-90, (03741) 3-20-96, dnruvrl@gmail.com);

Клим В'ячеслав Степанович директор Дністровської ГЕС ПАТ
«Укргідроенерго» (тел.lфакс (03741) 3-20-33, kanc@gc.sw.energy.gov.ua);

Кишенко Володимир Віталійович - заступник начальника Одеського
облводресурсів (тел. (048) 766-91-04, vodhoz@ukr.net);

Юрчук Сергій Володимирович - начальник управління Держрибагентства в
Одеській області (тел.(+38)067-236-50-60, od.rp@darg.gov.ua);
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Гайдашенко Ірина Миколаївна - заступник начальника відділу управління
Держрибагентства в Одеській області (тел.(+38)067-590-45-85, od.rp@darg.gov.ua);

Казаку Раду - заступник директора Агентства «Ареlе Moldovei», Республіка
Молдова (тел. (+37322) 280 700, факс (+37322) 280 822, agentia_am@apele.gov.md).

4. При ускладненні гідрологічних умов, які не даватимуть можливості
виконати затверджений регламент екологічного попуску, при різкому зниженні
припливних витрат, оперативній робочій групі Міжвідомчої комісії по
узгодженню режиму роботи Дністровського водосховища ініціювати перед
Держводагентством питання щодо коригування затвердженого режиму
еколоГІЧНОГОпопуску.

5. При досягненні рівня води в Дністровському воДосховищі 117,0 м БС,
розглянути питання щодо подальшого проведення еколоГІЧНОГОпопуску.

6. При зменшенні припливу до Дністровського водосховища, для виконання
умов екологічного попуску допускається добове спрацювання Дністровського
водосховища до 25 см.

7. У випадку формування дощових паводків під час здійснення екологічного
попуску, режим роботи Дністровського водосховища узгоджується в робочому
порядку Міжвідомчою комісією У кожному конкретному випадку, з урахуванням
прогнозів Укргідрометцентру.

8. Рекомендувати Міжвідомчій комісії по узгодженню режиму роботи
Дністровського водосховища після завершення екологічного попуску зменшувати
середньодобові скиди не більше ніж на 50 мЗІс.

9. НЕК «Укренерго», ПАТ «Укргідроенерго» забезпечити виконання. .вказаного регламенту еколоГІЧНОГОпопуску, надаючи перевагу еколоГІЧНИМ
вимогам над енергетичними потребами.

1О. Рекомендувати Молдавській Стороні (Агентство «Ареlе Moldovei»)
забезпечити транзитний пропуск екологічного попуску через Дубосарський.. .ГІдровузол згІДНОз регламентом проведення еколоГІЧНОГОпопуску.

11. Агентству «Ареlе Moldovei» Республіки Молдова та Дністровсько-
Прутському БУВР своєчасно інформувати громадськість про проведення
екологічного попуску, як важливого природоохоронного заходу, через засоби
масової інформації та шляхом розміщення інформації на власних веб-сайтах.

12. Одеській облдержадміністрації вжити заходів щодо безперешкодного
пропуску води через відповідні споруди мостових переходів автодороги O,Li,ecu-
Рені.

14. Дністровсько-Прутському БУВР на період проведення екологічного
попуску забезпечити аналіз і моніторинг гідрологічної ситуації у басейні Дністра
за даними спостережень гідрометеорологічної служби; при зміні
гідрометеорологічної ситуації забезпечити підготовку пропозицій щодо зміни
режиму роботи водосховища для розгляду оперативною робочою групою.

15. Держводагентству, Дністровсько-Прутському БУВР забезпечити
моніторинг дотримання встановленого режиму екологічного попуску та виконання
рекомендацій комісії.

Начальник упрводресурсів О.Лисюк

5

mailto:od.rp@darg.gov.ua;
mailto:agentia_am@apele.gov.md.

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

