. Гвозденко
2018 р.

ВОДОСХОВIIЩi ВОДОГОСllодаРСЬЮIХСlIстем
у басеЙIШХ р. Сiнсрсышй ДОIIСЦЬ, чаСП1I1II Дlliпра та рiчок ПРIШЗОВ'я у межах
XapKiHcbKo"i, ДОIlСЦЫ,О! i Лугаllсько"i областсй lIа TCPIITopi"i, пiДКОIIТРОЛЫliii
оргаllам нлаДII, IШ псрiод лiПIЬО - осiШlьо"i мсжеlli 2018 року

Згiдно зi статгями 16, 76, 78 Водного
кодексу
YKpa'iHII,
Дотр"мання
8становлених реЖ(Jмiв роботи 80ДОСХОВНЩ
С

0608~ЯЗКОВИМ

ДЛЯ

водокорНСТУВ3'1iв,

пiдприсмств, установ та ОрГЮliзацiй, якi

експлуатують гiдротехнiчнi споруд"

Враховуючи
гiдрометеорологiчну
i водогосподарську
обстановку
у
басейнах рiчок Сiверський Донець, Днiпро та Приазов'я, прогноз XapKiBcbKOro
регiонального центру з гiдрометеорологii' щодо очiкуваних piBHiBта витрат води у
меженний перiод 2018 року, з метою рацiонального використання водних
pecypciB, забезпечення водою населення i галузей економiки з урахуванням
екологiчних вимог, iHTepeciB ycix водокористувачiв
(протокол засiдання
Мiжвiдомчоi' KOMicii' вiд 13.06.2018 додаеться), встановити наступнi режими
роботи водосховищ комплексного призначення на перiод лiтньо-осiнньоi' меженi
2018 року:
припливу
скидними витратами у нижнiй б'еф 9-15 м /с з метою забезпечення безперебiйноi'
подачi води на м. XapKiB i пiдтримання водностi р. Сiверський Донець у межах
XapKiBcbKo'iобластi.
2. ЧСРВОlIооскiльське ВОДОСХОВllще: працюе вiдповiдно до фактичного
припливу скидними витратами у нижнiй б'еф 18-42 м3/с з метою компенсацii'
забору води до каналу Сiверський Донець - Донбас i пiдтримання водностi
р. Сiверський Донець у межах ДонецькоУ i Луганськоi' областей.
3. l(раСIIOШ1ВлiВСI,КС ВОДОСХОВllще: працюе в режимi забезпечення
безперебiйноi' подачi води на м. XapKiBта MiCTобластi.
1. ПС'lСlliзькс

IЮДОСХОlшще: працюе вiдповiдно до фактичного
3

4. ВОдОСХОВllщаКП «КОМllанiя «Вода Донбасу»:
- працlOЮТЬ вiдповiдно до фактичного припливу скидними витратами не
нижче нiж екологiчнi, встановленi Правилами експлуатацii";
- режим роботи каналу Сiверський Донець - Донбас визначаcrься вiдповiдно
до потреб водокористувачiв
ДонецькоУ областi та пiдтримання
piBHiB води в
резервних воДосховищах;
- Павлопiльське воДосховище працlO€ скидними витратами у нижнiй б'€ф не
менше нiж 4 м3/с для забезпечення
сталоi" роботи
нижче розташованих
поверхневих водозаборiв;
- режим роботи Старо-Кримського
воДосховища встановити вiдповiдно до
потреб водокористування
м. Марiуполя
попусками
не нижче екологiчних
3
0,05 м /с.
5. ВОДОСХОВIIЩ:\IШМНЛСКСНОГО
пр"зна'IСНШI Xapl~iBcbKOrO, Донсцького
облаСllIIХ упр:\влiнь
водннх pCCypCiB працlOlOТЬ вiдповiдно до фактичного
припливу скидними витратами не нижче нiж екологiчнi,
встановленi Правилами
експлуатаЦll.

Сiвсрсько-Донсцькому
ЛугаНСЬЮIМоблводрссурсiв

БУВР спiлыlO з XapKiBCbKHM, ДОНСЦЬКIIМ,
та УправлiНIIIО каналу Днiпро-Донбас,
вiдповiдно

до Порядку
вза€модii" органiзацiй,
що належать
до сфери
управлiння
Держводагентства,
у басейнах рiчок Сiверський Донець, Днiпро та Приазов'я з
питань управлiння
водними ресурсами
в межах XapKiBcbKoi", ДонецькоУ та
Луганськоi" областей, у лiтньо-осiннiй перiод 2018 року забезпечити дотримання
встановлених
режимiв
роботи
Печенiзького,
Червонооскiльського,
Краснопавлiвського
та iнших вiдомчих воДосховищ комплексного призначення.

НачаЛЬНIII~

Сiверсько-Донсцького
БУВР,
голова Мiжвiдомчо'j KOMicii'

C.I. Трофанчук

