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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2561
25 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 909
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορ−
ροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσ−
σαλίας.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3 και 7 του Ν. 3199/2003 «Προστασία και
διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280), όπως το
άρθρο 7 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 (περ. ζ)
του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2013 (Α΄ 29).
2. Το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 «Κύρωση της από
31 Οκτωβρίου 2012 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
….. και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 29).
3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 54) και ειδικότερα των
άρθρων 13, 14 και 15 αυτού.
4. Το άρθρο 10 (παρ. 2, 3 και 6) του Π.Δ. 51/2007 «Καθο−
ρισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ ..κλπ» (Α΄ 54).
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσία για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία των Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως» (Α΄ 152).
7. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμοί Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (A΄ 153).

9. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
10. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
11. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄
221) και του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανα−
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 56).
12. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας ….στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας ….κλπ» (Α΄ 147).
13. Την υπ’ αριθμ. Υ. 436/03−04−2014 Πρωθυπουργική
απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ 831/Β΄/03−04−2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (Β΄ 679).
15. Την με αριθμ. 41620/10−09−2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ, περί διορισμού του
κου Κων/νου Τριάντη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων του ΥΠΕΚΑ (Υ.Ο.Δ.Δ. 433).
16. Την κοινή υπουργική απόφαση 107017/2006 «Εκτίμη−
ση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδί−
ων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β΄ 1225).
17. Την υπ’ αριθμ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής Επι−
τροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής
Ποταμών της Χώρας και ορισμού των αρμοδίων Περιφε−
ρειών για τη διαχείριση και προστασία τους» (Β΄ 1383),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την υπ’ αριθμ. οικ.169279/08−07−2013 κοινή υπουργι−
κή απόφαση έγκρισης στρατηγικής μελέτης περιβαλλο−
ντικών επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκα−
νών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Θεσσαλίας (ΑΔΑ ΒΛ410−Δ9Τ).
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19. Την υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφαση της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
20. Την υπ’ αριθμ. οικ. 146200/30−06−2014 πράξη θεώ−
ρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορρο−
ής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας
και Εισήγηση από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του
ΥΠΕΚΑ για την έγκρισή του από την Εθνική Επιτροπή
Υδάτων του άρθρου 3 του Ν. 3199/2003.
21. Το από 12−9−2014 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εθνι−
κής Επιτροπής Υδάτων, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Σκοπός
H απόφαση αυτή εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου
7 του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παρά−
γραφο 1 (περ. ζ) του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2013
(Α΄ 29), καθώς και του άρθρου 10 (παρ. 2, 3, 4, 5 και 6)
του Π.Δ. 51/2007 και κατ’ επέκταση σε εφαρμογή του
άρθρου 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000
‘‘για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα
της πολιτικής των υδάτων’’ (EEL 327/1/22−12−2000), ώστε,
μέσω ενός περιβαλλοντικά ολοκληρωμένου στρατηγι−
κού σχεδιασμού ορθολογικής διαχείρισης και προστα−
σίας των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος
Θεσσαλίας, να προάγεται ο στόχος της επίτευξης της
«καλής κατάστασης» των υδάτων που είναι και ο κύριος
στόχος της ανωτέρω εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Άρθρο 2
Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης
1. Εγκρίνεται το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσ−
σαλίας, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Το εν λόγω Σχέδιο
Διαχείρισης καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις,
τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 1 (περ.
ζ) του πέμπτου άρθρου του Ν. 4117/2013 και των παρα−
γράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 10 του Π.Δ. 51/2007 και με
την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού και των φορέων
εκπροσώπησής του τόσο κατά το στάδιο εκπόνησης
όσο και κατά το στάδιο της οριστικής διαμόρφωσής
του, καθώς και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που έχουν
εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, το
οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά και εξειδικεύει τις πλη−
ροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα VII του
Π.Δ. 51/2007, κάνει αναφορά σε γενικές γραμμές στους
ακόλουθους τομείς:

α) Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών του εν
λόγω Υδατικού Διαμερίσματος (περιοχής λεκάνης
απορροής ποταμού), σύμφωνα με το άρθρο 5 και το
Παράρτημα ΙI του Π.Δ. 51/2007.
β) Περίληψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων
που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην κα−
τάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.
γ) Προσδιορισμό και χαρτογράφηση των προστατευό−
μενων περιοχών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο
6 και το Παράρτημα V του Π.Δ. 51/2007.
δ) Χάρτη του δικτύου παρακολούθησης που συγκρο−
τούνται για τους σκοπούς του άρθρου 11 και του Πα−
ραρτήματος III του Π.Δ. 51/2007 και παρουσίαση, σε
μορφή χάρτη, των αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων
Παρακολούθησης που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις εν
λόγω διατάξεις, για την κατάσταση των υδάτων
ε) Κατάλογο των περιβαλλοντικών στόχων που κα−
θορίζονται δυνάμει του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, για
τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τις προ−
στατευόμενες περιοχές.
στ) Περίληψη της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης
ύδατος, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 5 και
το Παράρτημα IV του Π.Δ. 51/2007.
ζ) Περίληψη του Προγράμματος Μέτρων που θεσπί−
ζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 51/2007, συμπε−
ριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους θα επι−
τευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που καθορίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 51/2007.
η) Μητρώο των τυχόν λεπτομερέστερων Προγραμμά−
των και Σχεδίων Διαχείρισης για το εν λόγω Υδατικό
Διαμέρισμα (περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού), τα
οποία αφορούν ιδίως υπολεκάνες, τομείς, θέματα ή τύ−
πους υδάτων, καθώς και περίληψη του περιεχομένου
τους.
θ) Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για την
πληροφόρηση του κοινού και τη διαβούλευση, των απο−
τελεσμάτων τους και των συνακόλουθων τροποποιήσε−
ων των Σχεδίων Διαχείρισης.
ι) Στοιχεία της/των αρμόδιων αρχών του εν λόγω
Υδατικού Διαμερίσματος (περιοχής λεκάνης απορροής
ποταμού).
Άρθρο 3
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης το Παράρτημα με το αναλυτικό
περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσ−
σαλίας, που ακολουθεί.
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11.5.3

ɅɆɃɇɏɆȻɁȸɉɅɃȲȰȺɀȻɇȸ(ȰɆȺɆɃ4.6ɈȸɇɃɅɉ)

11.5.3.1 ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʐɷɳʏɿʆɲʍʙʅɲʏɲ
ɇʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȺɸʍʍɲʄʀɲʎɷɸʆʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎɲʋʊʏʉʐʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʍʏʊʖʉʐʎʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎʄʊɶʘʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎ,ʃɲɽʙʎɷɸʆɷɿɲʔɲʀʆɸʏɲɿʃɲʏɳʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʔɳʍɻʊʏɿʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ
ʋʌʉɴʄɹʗɿʅʉɿʄʊɶʉɿɸʇɲɿʌɸʏɿʃʙʆʋɸʌɿʍʏɳʍɸʘʆɼʅɸʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʐʆɽɻʃʙʆʋʉʐʆɲʉɷɻɶʉʑʆʍɸʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ
ʏɹʏʉɿʘʆɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ.

11.5.3.2 ɉʋʊɶɸɿɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ɇʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȺɸʍʍɲʄʀɲʎɷɸʆʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎɲʋʊʏʉʐʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʍʏʊʖʉʐʎʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎʄʊɶʘʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎ,ʃɲɽʙʎɷɸʆɷɿɲʔɲʀʆɸʏɲɿʃɲʏɳʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʔɳʍɻʊʏɿʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ
ʋʌʉɴʄɹʗɿʅʉɿʄʊɶʉɿɸʇɲɿʌɸʏɿʃʙʆʋɸʌɿʍʏɳʍɸʘʆɼʅɸʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʐʆɽɻʃʙʆʋʉʐʆɲʉɷɻɶʉʑʆʍɸʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ
ʏɹʏʉɿʘʆɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ.

11.5.4

ɁȵȵɇɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȵȻɇ(ȰɆȺɆɃ4.7ɈȸɇɃɅɉ)

ȸɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏʘʆʋɿɽɲʆʙʆɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆʏʘʆɉɇʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉʃʑʗʉʐʆʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐ
ȱʌɽʌʉʐ 4(7), ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 2 «Ʌɿɹʍɸɿʎ ʃɲɿ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ»,
ɀɹʌʉʎȲ«Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆʃɲɿʆɹʘʆɹʌɶʘʆ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ/ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ»,ʍʏʉʉʋʉʀʉ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʃɲʏɳʄʉɶʉʎ ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆʘʆ ɹʌɶʘʆ ʍʏʉ ɉɷɲʏɿʃʊ ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ʏɻʎ
Ⱥɸʍʍɲʄʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ 1ɻ Ʌɸʌʀʉɷʉ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ (ɹʘʎ ʏʉ 2015). Ɉʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 2, ɀɹʌʉʎ Ȳ ʃɲʏɲʄɼɶɸɿ
ʏɸʄɿʃɳʍɸɹʆɲʐʋʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʃɲʏɲʄʊɶʉʐʏʘʆʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆʘʆɹʌɶʘʆ,ʏʉʉʋʉʀʉɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
ɶɿɲʋɿɽɲʆɼɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐȱʌɽʌʉʐ4(7)ʋɸʌʀɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ.
ɇʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻ«ȶʆʏʐʋɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆʘʆ ɹʌɶʘʆ ʍʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲȺɸʍʍɲʄʀɲʎ
ʃɲʏ’ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 4.7 ʋɸʌʀ ɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ» ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 4
«Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆ«ɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ»ɲʋʊʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻ
ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ», ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʍɸ ʇɸʖʘʌɿʍʏʊ ɹʆʏʐʋʉ, ɻ ɲʆɲʄʐʏɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʌɶʉ. Ȱʋʊ ʏɲ
ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɹʌɶɲ ʍʏʉ ɉȴ Ⱥɸʍʍɲʄʀɲʎ, ɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʆɹʘʆ ɹʌɶʘʆ ʃɲʏɹʄɻʇɸ ʍɸ ʏɹʍʍɸʌɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʆɹʘʆ
ɹʌɶʘʆɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐȱʌɽʌʉʐ4(7)ʋɸʌʀɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆʏʘʆɉɇʃɲɿʃɲʏ’ɸʋɹʃʏɲʍɻ
ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ʆɲ ʏɸɽʉʑʆ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʉʀ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀ ʍʏʊʖʉɿ ɶɿɲ ʏɲ ɉɇ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɲ ɹʌɶɲ ɲʐʏɳ,
ɸʔ’ ʊʍʉʆ ɴɹɴɲɿɲ ʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆ. ɇʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ 11.5.4Ͳ1 ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ʋɸʌʀ ʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎͲɸʋʀʃʄɻʍɻʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 4.7 ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ Ʌʄɲʀʍɿʉ ɶɿɲ ɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎ ɹʌɶʘʆ ʍʏʉ
ɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ.
Ʌʀʆɲʃɲʎ11.5.4Ͳ1:Ɂɹɲɹʌɶɲʋʌʉʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʃɲʏ’ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐȱʌɽʌʉʐ4(7)ʏɻʎɃɅɉʍʏʉɉɷɲʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ
ȸʋɸʀʌʉʐ(GR05)ʃɲɿʍɸʋʉɿɲɲʋʊɲʐʏɳʃɲɿʍʏɲʍʐʆɷɸʊʅɸʆɲɉɇʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɻɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐȱʌɽʌʉʐ4(7)
ɈȻɈȿɃɇɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻȷɃɀȵɁɃɉȵɆȳɃɉ

ȰȻɈȻɃȿɃȳȻȰȾȰɈ’ȰɆɍȸɁȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇȵɆȳɃɉ

ȵʔɲʌʅʉɶɼȱʌɽʌʉʐ4(7)ʃɲɿ
ɉɇʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺʉʆʏɲɿ

Ɍʌɳɶʅɲʍʏɻɽɹʍɻ:Ȱɶɿʊʃɲʅʋʉʎ«ȿɿɴɲɷʊʏʉʋʉʎ»,Ɂ.
ȿɳʌɿʍɲʎ

Ⱦɲʏɳʃʄʐʍɻ/ȴɿɲʃʉʋɼʔʐʍɿʃɼʎʍʐʆɹʖɸɿɲʎ/ɀɸʀʘʍɻ
ȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎ/ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲȻɈɉɇ/Ɉɉɇ/
ȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻ/ɀɸʀʘʍɻɉʋʊɶɸɿɲʎɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ

ɁȰȻ
ɅɃɉɆȻɆ.
(GR0817R000301066N)

ɌʌɳɶʅɲȰɶɿʉʆɸʌʀʉʐ,N.ȿɳʌɿʍɲʎ

Ⱦɲʏɳʃʄʐʍɻ/ȴɿɲʃʉʋɼʔʐʍɿʃɼʎʍʐʆɹʖɸɿɲʎ/ɀɸʀʘʍɻ
ȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎ/ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲȻɈɉɇ/Ɉɉɇ/
ȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻ/ɀɸʀʘʍɻɉʋʊɶɸɿɲʎɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ

ɁȰȻ
ȵȿȰɇɇɃɁȻɈȻȾɃɇɅ.
(GR0816R000202310N)
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Ɍʌɳɶʅɲȴɸʄɸʌʀʘʆ,Ɂ.ȿɳʌɿʍɲʎ

ɀɸʀʘʍɻȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎ/ɀɸʀʘʍɻɉʋʊɶɸɿɲʎ
ɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ

ɃɍȻ

ɌʌɳɶʅɲȾɲʃʄɿʏɺʉʌɹʅɲʏʉʎ,Ɂ.ȿɳʌɿʍɲʎ

ɀɸʀʘʍɻȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎ/ɀɸʀʘʍɻɉʋʊɶɸɿɲʎ
ɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ

ɃɍȻ

Ɍʌɳɶʅɲȿɻɽɲʀʉʐ,N.Ɉʌɿʃɳʄʘʆ

Ⱦɲʏɳʃʄʐʍɻ/ȴɿɲʃʉʋɼʔʐʍɿʃɼʎʍʐʆɹʖɸɿɲʎ/ɀɸʀʘʍɻ
ȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎ/ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲȻɈɉɇ/Ɉɉɇ/
ȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻ/ɀɸʀʘʍɻɉʋʊɶɸɿɲʎɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ

ɃɍȻ

Ɇʉʐʔʌɳʃʏɻʎȳʐʌʏʙʆɻʎ

Ⱦɲʏɳʃʄʐʍɻ/ȴɿɲʃʉʋɼʔʐʍɿʃɼʎʍʐʆɹʖɸɿɲʎ/ɀɸʀʘʍɻ
ȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎ/ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲȻɈɉɇ/Ɉɉɇ/
ȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻ/ɀɸʀʘʍɻɉʋʊɶɸɿɲʎɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ

ɃɍȻ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɹʌɶʘʆʅɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿɷɿɲʆʉʅɼʎʆɸʌʉʑ
ʄʀʅʆɻʎȾɳʌʄɲʎ,Ɂ.ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ

ɀɸʀʘʍɻȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻ/ɀɸʀʘʍɻ
ɉʋʊɶɸɿɲʎɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ

ɃɍȻ

ɌʌɳɶʅɲɁɲʌɽɲʃʀʉʐ«ȿʉʐʏɺɿɲʃʊʌɸʅɲ»,Ɂ.ȿɳʌɿʍɲʎ

ɀɸʀʘʍɻȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎ/ɀɸʀʘʍɻɉʋʊɶɸɿɲʎ
ɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ

ɃɍȻ

ɌʌɳɶʅɲɁɸʉʖʘʌʀʏɻ,N.Ɉʌɿʃɳʄʘʆ

Ⱦɲʏɳʃʄʐʍɻ/ȴɿɲʃʉʋɼʔʐʍɿʃɼʎʍʐʆɹʖɸɿɲʎ/ɀɸʀʘʍɻ
ȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎ/ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲȻɈɉɇ/Ɉɉɇ/
ȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻ/ɀɸʀʘʍɻɉʋʊɶɸɿɲʎɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ

ɁȰȻ
ɁȵɃɍɏɆȻɈȸɇɅ.
(GR0816R000210143N)

Ɍʌɳɶʅɲʍʏɻɽɹʍɻ«Ʌɲʄɲɿʉʅʉʆɳʍʏɻʌʉ»,Ɂ.
ȿɳʌɿʍɲʎ

ȴɸʆʅɲʎɹʖʉʐʆɷʉɽɸʀɸʋɲʌʃɼʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐʆɲɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆ
ʏɻʆʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ



ɌʌɳɶʅɲɅʑʄɻʎ,N.Ɉʌɿʃɳʄʘʆ

Ⱦɲʏɳʃʄʐʍɻ/ȴɿɲʃʉʋɼʔʐʍɿʃɼʎʍʐʆɹʖɸɿɲʎ/ɀɸʀʘʍɻ
ȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎ/ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲȻɈɉɇ/Ɉɉɇ/
ȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻ/ɀɸʀʘʍɻɉʋʊɶɸɿɲʎɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ

ɁȰȻ
ɅɃɆɈȰȻȾɃɇɅ.2
(GR0816R000216052N)

ɆʉʐʔʌɳʃʏɻʎɈɿʏɳʆʉʐ,N.ȿɳʌɿʍɲʎ

Ⱦɲʏɳʃʄʐʍɻ/ȴɿɲʃʉʋɼʔʐʍɿʃɼʎʍʐʆɹʖɸɿɲʎ/ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ
ȻɈɉɇ/Ɉɉɇ/ȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻ

OXI)

Ȱʌɷɸʐʏɿʃɳȶʌɶɲɇʅʉʃʊɴʉʐ,Ɂ.Kɲʌɷʀʏʍɲʎ

ɀɸʀʘʍɻȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎ/ɀɸʀʘʍɻɉʋʊɶɸɿɲʎ
ɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ

ɃɍȻ

Ɍʌɳɶʅɲɉɷʌʉʄɻʗʀɲʎʃɲɿȿɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼɂɸʌɿɳ,ȴ.
Ȱʄʅʐʌʉʑ,Ɂ.ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ

ɀɸʀʘʍɻȰʋʉʌʌʉɼʎɼɆʑɽʅɿʍɻɆʉɼʎ/ɀɸʀʘʍɻɉʋʊɶɸɿɲʎ
ɉɷʌʉʔʉʌʀɲʎ/ȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻ

ɃɍȻ

ȶʌɶɲʏɸʖʆɻʏʉʑɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑʏʉʐʃɲʌʍʏɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɉʋɹʌɸɿɲʎɁ.ȿɳʌɿʍɲʎ,ɃʌʔɲʆʙʆɁ.
Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ(ʃɲʌʍʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲɌʐʄʄɻʂʉʐ–
Ƀʌʔɲʆʙʆ)

Ȱʑʇɻʍɻʐʋʊɶɸɿɲʎʐɷʌʉʔʉʌʀɲʎʍʏʉʃɲʌʍʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ

ɃɍȻ

ɇɉɁɃɎȸ ȵɂȰȻɆȵɇȵɏɁ ȰɅɃ ɈɃɉɇ ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɃɉɇ ɇɈɃɍɃɉɇ Ɉȸɇ
ɃȴȸȳȻȰɇ

11.5.5

11.5.5.1 ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳʐɷɳʏɿʆɲʍʙʅɲʏɲ
Ɉʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆɉɇʏɲʉʋʉʀɲʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿʍɸʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼɼ/ʃɲɿʖɻʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃɲʏʙʏɸʌɻ
ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎ ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 4.4 ʄʊɶʘ ʅɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ɲʋʊ ʏɸʖʆɿʃɼ
ɳʋʉʗɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ, ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ. ȳɿɲ ʏɲ ʐɷɳʏɿʆɲ ɲʐʏɳ
ʍʙʅɲʏɲ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2000/60/ȵȾ, ʅɹʍʘ
ʋɲʌɳʏɲʍɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɼ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʌʖɼʆ ɹʘʎ ʏʉ 2021, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ʉɿ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɴɸʄʏʀʘʍɻʎʆɲɲʆɲɽɸʘʌɻɽʉʑʆʃɲʏɳʏʉɇȴȿȰɅ2015Ͳ2021.
ɃɅʀʆɲʃɲʎ11.5.5Ͳ1ʍʐʆʉʗʀɺɸɿɶɿɲʏʉʐɷɲʏɿʃʊɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸʃɲʏɻɶʉʌʀɲʐɷɳʏɿʆʘʆʍʘʅɳʏʘʆ,ʏʉʆ
ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʐɷɳʏɿʆʘʆ ʍʘʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʏʀɽɸʆʏɲɿ ʘʎ ɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎ ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 4.4 ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ ʅɼʃʉʎ ɼ ʏɻʆ
ɹʃʏɲʍɼʏʉʐʎʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊʅɼʃʉʎ/ɹʃʏɲʍɻʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʐɷɳʏɿʆʘʆʍʘʅɳʏʘʆʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐ
ʐɷɲʏɿʃʉʑɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ.

ɉɷʌɸʐʏɿʃʊȶʌɶʉɶɿɲʏɻʆɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʏɻʎɲʐʇɲʆʊʅɸʆɻʎʐɷʌɸʐʏɿʃɼʎɺɼʏɻʍɻʎʍɸʉɿʃɿʍʅʉʑʎʏɻʎ
ȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎʋʄɸʐʌɳʎʏʉʐɁ.Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ.
Ɉʉʅɹʏʌʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɲʃʊʄʉʐɽʘʆɹʌɶʘʆ:
ͼɌʌɳɶʅɲʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ«ʐʋɸʌʋɻɷɻʏʊ»(ʑʗʉʎ3mʃɲɿʅɼʃʉʎ100m).
ͼɅʌʉʍɲɶʘɶʊʎɷɿʙʌʐɶɲʅɼʃʉʐʎ1720m.
ͼȵʇʘʋʉʏɳʅɿɲʄɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼʊɶʃʉʐ3.824.000m³ʋʄɻʍʀʉʆʌɹʅɲʏʉʎɂɸʌɿɳ.Ȱɇɉ+177.
ͼȰɶʘɶʊʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎʆɸʌʉʑɲʋʊʏɻʄɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼʋʌʉʎɳʌɷɸʐʍɻ.
ͼȱʌɷɸʐʍɻ6.400ʍʏʌ.
ͼɃɿʃʉʄʉɶɿʃɼʋɲʌʉʖɼ580.000m³/ɹʏʉʎ.
ȰʔʉʌɳʍʏɲȵȵɁʃɲɿȴʀʃʏʐɲɀɸʏɲʔʉʌɳʎɁɸʌʉʑ(ɲʋʊɀɻʄʀʆɲʅɹʖʌɿɈʌʀʃɸʌɿ)ɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻ
ɲʌɷɸʐʏɿʃɼʎɺɼʏɻʍɻʎ.ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ.
ȵʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆʃɲʏɸʐɽʐʆʏɻʌʀʘʆɶʌɲʅʅʙʆʏɻʎȵȳɉʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʉʌɽɼʋʌɲʃʏɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʄʐʅɳʏʘʆɶɿɲʉɿʃɿʍʅʉʑʎ<2000ɀȻɅ.

Ɉɲɹʌɶɲɲʔʉʌʉʑʆʍɸ:
ɲ)ɹʌɶɲʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎʏɳʔʌʘʆʃɲɿʄɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆʙʆ(ʋɸʌɿʉʖɹʎȿɳʌɿʍɲʎ).
ɴ)ɹʌɶɲʅɸʏɲʔʉʌɳʎʏʉʐʆɸʌʉʑ(ɷʑʉɲʆʏʄɿʉʍʏɳʍɿɲ,ʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃʉʀɲɶʘɶʉʀʃɲɿʅʀɲɷɸʇɲʅɸʆɼ).

Ɍʌɳɶʅɲɉɷʌʉʄɻʗʀɲʎʃɲɿ
ȿɿʅʆʉɷɸʇɲʅɸʆɼɂɸʌɿɳ,ȴ.Ȱʄʅʐʌʉʑ,Ɂ.
ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ.

ȰʇɿʉʋʉʀɻʍɻɌʌɳɶʅɲʏʉʎɅɲʆɲɶɿʙʏɿʃʉͲ
ȵȵɁʃɲɿȴʀʃʏʐɲɀɸʏɲʔʉʌɳʎɁɸʌʉʑ
(ɲʋʊɀɻʄʀʆɲʅɹʖʌɿɈʌʀʃɸʌɿ).
Ƀʌɽʉʄʉɶɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʄʐʅɳʏʘʆɲʋʊ
ʉɿʃɿʍʅʉʑʎʅɸʋʄɻɽʐʍʅʊɲɿʖʅɼʎ<2000
ɀȻɅ.
ɌʌɳɶʅɲȾɲʃʄɿʏɺʉʌɹʅɲʏʉʎ,Ɂ.ȿɳʌɿʍɲʎ
ʍʏɻɽɹʍɻȴʀʄʉʔʉʎ.

Ɍʌɳɶʅɲʄɿɽʊʌʌɿʋʏʉʅɸʃɸʆʏʌɿʃʊɲʌɶɿʄɿʃʊʋʐʌɼʆɲʑʗʉʐʎ28mʅɸʅɼʃʉʎʍʏɹʗɻʎ245,50mʃɲɿ
ɌʌɳɶʅɲɁɲʌɽɲʃʀʉʐ«ȿʉʐʏɺɿɲʃʊʌɸʅɲ»,
Ȱ.ɇ.ɉ.+261.Ƀɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʅɸʆʉʎʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲʎɽɲɹʖɸɿʘʔɹʄɿʅɻʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ530.000m³.ȱʌɷɸʐʍɻ
Ɂ.ȿɳʌɿʍɲʎ.
6.000ʍʏʌ.
Ɍʌɳɶʅɲʑʗʉʐʎ60mʅɸʅɼʃʉʎʍʏɹʗɻʎ338mʃɲɿȰ.ɇ.ɉ.+384.ȸɲʍʔɲʄɼʎɸʏɼʍɿɲɲʋʊʄɻʗɻɲʋʊʏʉʆ
ʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲʄʊɶʘɸʃʏɿʅɳʏɲɿʋɸʌʀʏɲ6,1ɸʃɲʏ.ʃʐɴ.ʅ.ȱʌɷɸʐʍɻ13.000ʍʏʌ.Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʋɲʌʉʖɼ
ʀʍɻʅɸ55l/s.

ɊɷʌɸʐʍɻɲʆɲʏʉʄɿʃɼʎʋʄɸʐʌɳʎɁ.
Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎɲʋʊʏɻʄʀʅʆɻɇʅʉʃʊɴʉʐ.

Ɍʌɳɶʅɲȴɸʄɸʌʀʘʆ,Ɂ.ȿɳʌɿʍɲʎ.
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɹʌɶʘʆʅɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿ
ɷɿɲʆʉʅɼʎʆɸʌʉʑʄʀʅʆɻʎȾɳʌʄɲʎ,Ɂ.
ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ,_Ȱ’Ɍɳʍɻ.

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

ȶʄɸɶʖʉɿɸʃʋʉʅʋɼʎ
ʌʑʋʘʆ

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

WD08S200

WD08S210

WD08S220

WD08S230

WD08S240

WD08S250

WD08S260

WD08S270

Ɍʌɳɶʅɲʑʗʉʐʎ44mʅɸʅɼʃʉʎʍʏɹʗɻʎ292mʃɲɿȰ.ɇ.ɉ.+383.Ƀɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʅɸʆʉʎʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲʎɽɲ
ɹʖɸɿʘʔɹʄɿʅɻʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ1.700.000m³.ȳɿɲʏɻʆɳʌɷɸʐʍɻ2.942ʍʏʌ.ɀɸɴɳʍɻʏʉʐʎ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʊʌʉʐʎ,ɻʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʋɲʌʉʖɼɸʀʆɲɿʀʍɻʅɸ3l/s.

Ɍʌɳɶʅɲʑʗʉʐʎ33,5mɲʋʊʏɻʆʃʉʀʏɻʏʉʐʌɹʅɲʏʉʎɅʉʐʌʀ.Ƀɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʅɸʆʉʎʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲʎɽɲɹʖɸɿ
ʘʔɹʄɿʅɻʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ4.400.000m³.Hɸʄɳʖɿʍʏɻʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʋɲʌʉʖɼʋʌʉʎʏʉʃɲʏɳʆʏɻʏʅɼʅɲʏʉʐ
ʋʉʏɲʅʉʑ,ɸʀʆɲɿʀʍɻ,ʅɸɴɳʍɻʏʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊʏʉʐɹʌɶʉʐ,ʅɸ101l/sec.

ɈɲʅɿɸʐʏɼʌɲʎɁ.ȿɳʌɿʍɲʎʍʏɻɽɹʍɻ
Ȱɶɿʊʃɲʅʋʉʎȿɿɴɲɷʊʏʉʋʉʎ.

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

WD08S190

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ:
ȴɿɳʆʉɿʇɻʃɲɿɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ28ʍʐʆʉʄɿʃɳʆɹʘʆʐɷʌʉɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆʅɸʃɲʏɳʌɶɻʍɻʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆɲʌɷɸʐʏɿʃʙʆʃɲɽʙʎʃɲɿɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ5ɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆɲʋʊʏʉʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉɷʀʃʏʐʉʏɻʎ
ȴȵɉȰɀɸʀɺʉʆʉʎʋɸʌɿʉʖɼʎȲʊʄʉʐ,ʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼɷɿʃʏʑʉʐʍʐʄʄʉɶɼʎʏʘʆʐɷʌʉɶɸʘʏʌɼʍɸʘʆ,ʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼɷʑʉɲʆʏʄɿʉʍʏɲʍʀʘʆ,ʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼɲɶʘɶʉʑʅɸʏɲʔʉʌɳʎʉʉʋʉʀʉʎʅɸʏɲʔɹʌɸɿʏʉʆɸʌʊ
ʍʏɻʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻɷɸʇɲʅɸʆɼȰʌʅɳʏʘʆʏɻʎȴȵɉȰɀɸʀɺʉʆʉʎʋɸʌɿʉʖɼʎȲʊʄʉʐ.

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɹʌɶʘʆɸʆʀʍʖʐʍɻʎʏɻʎ
ʑɷʌɸʐʍɻʎʏɻʎʅɸʀɺʉʆʉʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
Ȳʊʄʉʐ,ȰʚɌɳʍɻ

Ƀʆʉʅɲʍʀɲɀɹʏʌʉʐ:

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ:

WD08S180

Ⱦʘɷɿʃʊʎɀɹʏʌʉʐ:

31832
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʌɷɸʐʏɿʃʊʔʌɳɶʅɲʅɸʅɼʃʉʎʍʏɹʗɻʎ526mʃɲɿʑʗʉʎ32m(Ȱɇɉ=+330,13)ɶɿɲʏɻʆɳʌɷɸʐʍɻ6.000
ʍʏʌ.Ȱʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊɷʑʉʏʅɼʅɲʏɲɸʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆʏʉɹʆɲɸʀʆɲɿʃɲʏɲʍʃɸʐɼɲʋʊ«ʍʃʄɻʌʊɸʋʀʖʘʅɲ»,
ɼʏʉɿɸʋʀʖʘʅɲɲʋʊɲʅʅʉʖɲʄɿʃʙɷɻʐʄɿʃɳɲʆɲʅɸʅɿɶʅɹʆɲʅɸʏʍɿʅɹʆʏʉ,ɸʆʙʏʉɳʄʄʉɸʀʆɲɿʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ɲʋʊɶɲɿʙɷɻʐʄɿʃɳʃɲɿɲʌɶɿʄɿʃʊʋʐʌɼʆɲ.
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʋɲʌʉʖɼ0,02m³/s.
ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ.
ȰʍʔɲʄɼȵʏɼʍɿɲȰʌɷɸʐʏɿʃɼȰʋʊʄɻʗɻʀʍɻʋɸʌʀʋʉʐʅɸ2,8ɸʃɲʏ.ʃʐɴ.ʅ.
Ɉʉʅɹʏʌʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɲʃʊʄʉʐɽʘʆɹʌɶʘʆ:
ͼɌʌɳɶʅɲʑʗʉʐʎ48mʃɲɿʘʔɹʄɿʅɻʎʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ1,2ɸʃɲʏ.ʃ.ʅ.
ͼɉɷʌɸʐʏɿʃɼɲʋʊʄɻʗɻ1ɸʃɲʏ.ʃ.ʅ.ɶɿɲʏɻʆʑɷʌɸʐʍɻʏʉʐȴɼʅʉʐɇʉʑʌʋɻʎʃɲɿɅʏɸʄɸʉʑ
ͼɃɿʃʉʄʉɶɿʃɼʋɲʌʉʖɼ5l/sec.
Ɉʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʍɸʋʌʙʏɻʔɳʍɻʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏɻʎʐɷʌʉɶɸʘʄʉɶɿʃɼʎʅɸʄɹʏɻʎʃɲɿʏɻ
ʅɸʄɹʏɻʏʘʆɹʌɶʘʆʏɸʖʆɻʏʉʑɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑʏʉʐʃɲʌʍʏɿʃʉʑʐʋʊɶɸɿʉʐʐɷʌʉʔʉʌɹɲȴɲʅɲʍʀʉʐͲɈɿʏɳʆʉʐ
ɲʋʊʏɿʎɲʋʉʌʌʉɹʎʏʉʐʋʉʏɲʅʉʑɈɿʏɲʌɼʍɿʉʐ.
Ɉʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʅɸʄɹʏɻʏʘʆɹʌɶʘʆʏɸʖʆɻʏʉʑɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑʏʘʆʐʋʊɶɸɿʘʆ
ʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆʏɻʎɸʐʌʑʏɸʌɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʅɸʏɲʇʑʏʉʐɌʐʄʄɼʁʉʐʊʌʉʐʎ,ʏʉʐʄʊʔʉʐɍʏʉʑʌɻ,ʏɻʎ

Ɍʌɳɶʅɲȿɻɽɲʀʉʐ,N.Ɉʌɿʃɳʄʘʆ.

Ɍʌɳɶʅɲʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎʆɸʌʉʑʍʏʉ
Ɇɹʅɲɀɲʐʌʉʅɲʏʀ,ȴɼʅʉʐɇʉʑʌʋɻʎ,Ɂ.
ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ.
ɈɸʖʆɻʏʊʎȵʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʎȾɲʌʍʏɿʃʉʑ
Ȱʍɴɸʍʏʉʄɿɽɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
Ɉɿʏɲʌɻʍʀʉʐ–Ʌɻʆɸɿʉʑʋʉʏɲʅʉʑʍʏɻʆ
ɅɸʌɿʉʖɼɈʐʌʆɳɴʉʐ.
ȶʌɶɲʏɸʖʆɻʏʉʑɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʉʑʏʉʐ
ʃɲʌʍʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɉʋɹʌɸɿɲʎɁ.
ȿɳʌɿʍɲʎ,ɃʌʔɲʆʙʆɁ.Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

ȶʌɶɲɷʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

Ɉɸʖʆɻʏʊʎ
ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʎ
ʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ

Ɉɸʖʆɻʏʊʎ
ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʎ

WD08S290

WD08S300

WD08S310

WD08S320

Ɍʌɳɶʅɲʑʗʉʐʎ48mʅɸʅɼʃʉʎʍʏɹʗɻʎ195m.Ƀɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʅɸʆʉʎʏɲʅɿɸʐʏɼʌɲʎɽɲɹʖɸɿʘʔɹʄɿʅɻ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ13,7ɸʃɲʏ.ʃʐɴ.ʅ.Ȱɇɉ+250.ȱʌɷɸʐʍɻ20.000ʍʏʌ.ʍʏɿʎʋɸʌɿʉʖɹʎȵʄɲʍʍʊʆɲʎʃɲɿ
Ɉʍɲʌɿʏʍɳʆɻʎ.ȸʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻɲʋʊʏʉʐʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʊʌʉʐʎʉɿʃʉʄʉɶɿʃɼʋɲʌʉʖɼɸʀʆɲɿʀʍɻ
ʃɲʏ’ɸʄɳʖɿʍʏʉʆʅɸ0,204m³/s,ʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʏɻʆʏɿʅɼʏɻʎʅɹʍɻʎɲʋʉʌʌʉɼʎʏʘʆʅɻʆʙʆȻʉʐʄʀʉʐͲ
ȰʐɶʉʑʍʏʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɀɅȵʏʉʐɹʌɶʉʐ.ȸʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐʔʌɳɶʅɲʏʉʎɹʖɸɿʍʏɲʅɲʏɼʍɸɿʏʉ
2006ʄʊɶʘɸʇɳʆʏʄɻʍɻʎʏɻʎʏʊʏɸʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎɶɿɲʏʉɹʌɶʉ.ȶʖɸɿʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍɽɸʀ
ɻʍɼʌɲɶɶɲɸʃʏʌʉʋɼʎʃɲɿʉʐʋɸʌʖɸɿʄɿʍʏɼʎ.ȰʍʔɲʄɼȵʏɼʍɿɲȰʌɷɸʐʏɿʃɼȰʋʊʄɻʗɻʀʍɻʅɸ8ɸʃɲʏ.ʃʐɴ.
ʅ.

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ:
ɶ)ɹʌɶɲɷɿɲʆʉʅɼʎʏʉʐʆɸʌʉʑ,ʏɲʉʋʉʀɲɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿʍɸʍʘʄɻʆʘʏɳɷʀʃʏʐɲ(ʏʌʀɲɲʆʏʄɿʉʍʏɳʍɿɲ
ɷɿɲʆʉʅɼʎ,ʍʘʄɻʆʘʏɳɷʀʃʏʐɲɷɿɲʆʉʅɼʎ,ɲʋʉʖɸʏɸʐʏɿʃɹʎͲɲʋʉʍʏʌɲɶɶɿʍʏɿʃɹʎʏɳʔʌʉɿʃɲɿɲɶʌʉʏɿʃʊ
ʉɷɿʃʊɷʀʃʏʐʉ)ʃɲɿɷʀʃʏʐɲʅɸɲʌɷɸʐʏɿʃɹʎʏɳʔʌʉʐʎ.
Ⱥɲʃɲʄʑʗɸɿʏɻʆɲʆɳɶʃɻʍɸɲʌɷɸʐʏɿʃʊʆɸʌʊɹʃʏɲʍɻʎʀʍɻʎʅɸ84.400ʍʏʌ.ȸɽɸʘʌɻʏɿʃɼɲʌɷɸʐʏɿʃɼ
ɺɼʏɻʍɻʏɻʎɹʃʏɲʍɻʎɲʐʏɼʎɸʃʏɿʅɳʏɲɿʀʍɻʅɸ47ɸʃɲʏ.ʃʐɴ.ʅ.
ȴɸɷʉʅɹʆɻʎʏɻʎʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎʏɻʎʄʀʅʆɻʎȾɳʌʄɲʎɲʋʊʏʉʆʋ.Ʌɻʆɸɿʊʃɲʏɳʏʉʐʎʖɸɿʅɸʌɿʆʉʑʎʅɼʆɸʎ,
ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿɻɲʋʉʔʐɶɼʏɻʎɲʋʊʄɻʗɻʎɲʋʊʏʉʆɅɻʆɸɿʊʃɲʏɳʏʉʐʎɽɸʌɿʆʉʑʎʅɼʆɸʎʃɲɿʃɲʏɳ
ʍʐʆɹʋɸɿɲʏʉɹʌɶʉʍʐʅɴɳʄʄɸɿʍʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɼʎʏʉʐɲʋʉʏʉʍɻʅɸʀʉʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎʃɲɿ
ʃɲʏɳʆʏɻ.ɅɲʌɳʄʄɻʄɲʅɸʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎʄʀʅʆɻʎȾɳʌʄɲʎʃɲɿʏʘʆʍʐʆɲʔʙʆɹʌɶʘʆɽɲɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀ
ɸʇʉʌɽʉʄʉɶɿʍʅʊʎʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑʆɸʌʉʑʃɲɿɽɲʋɲʑʍʉʐʆʉɿʐʋɸʌɲʆʏʄɼʍɸɿʎʍʏʉʐʎ
ʐʋʊɶɸɿʉʐʎʐɷʌʉʔʉʌɸʀʎ.

ɌʌɳɶʅɲȰɶɿʉʆɸʌʀʉʐ,N.ȿɳʌɿʍɲʎ.
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