Інформація
про водогосподарську обстановку в зоні діяльності управління водних ресурсів у
м. Києві та Київській області протягом квітня місяця 2018 року
Протягом квітня місяця відбувались коливання температурного режиму повітря від
до +240С, змінна погода, швидкість вітру становила 0-10,1м/с, пориви 15-24м/с,
атмосферний тиск 739-758мм.р.ст., вологість повітря 26-100%. Протягом місяця опади були
незначні у вигляді дощу. На першу декаду місяця сніговий покрив становив до 6см а
товщина льоду на водосховищах до 12см. На водних об’єктах, шуга під льодом, закраїни,
льодохід та ополонки. З середини першої декади місяця у зв’язку з підняттям температури
повітря, різко розтанув сніг та лід, що призвело до зростання рівнів і витрат та вихід води на
заплаву по деяких річках. Триває проходження весняного водопілля на великих річках
Дніпро, Прип'ять та Десна в межах Київської області. Витрати по річках Дніпро і Прип’ять
поступово зменшуються, а на р.Десна триває збільшення витрат.
Повеневі процеси на малих та середніх річках Київщини розпочавшись з середини
березня закінчились на кінець квітня місяця.
Отримано від УКР ГМЦ
штормове попередження про пожежну небезпеку від
10.04.18р., від 13.04.18р., 16.04.18р., 20.04.18р. та 24.04.18р. по м.Києву та Київській області
11-13.04.18р., 14-16.04.18р., у східних районах 16-17.04.18р., очікується високий ( 4 класу), в
районі Чорнобиля 11-13.04.18р., у північних районах області 14-16.04.18р., а по м.Києву та
Київській області 16-20.04.18р., 21-23.04.18р., 24-26.04.18р. надзвичайний (5 класу) рівень
пожежної небезпеки
Організаціями Київводресурсів постійно відстежується ситуація щодо рівнів води,
водогосподарська ситуація та обсяги підтоплення.
Витрати та рівні води (відносно нуля поста ) по водпостам за місяць коливались в
межах:
Дніпро – м.Київ
2100-3540м3/сек;
467-544см;
Прип’ять – м.Чорнобиль
680-1290м3/сек;
431-461см;
3
Десна – с.Літки
335-686м /сек;
266-405см;
3
Тетерів – м. Іванків
48,50-139,0м /сек;
159-305см
3
Ірпінь – с.Козаровичі
9,53-32,60м /сек;
97,26-97,46см;.
Рось - м.Богуслав
7,00-48,00м3/сек;
245-263см;
Трубіж – м.П-Хмельницьк н.с. н .б 8,20-21,20м3/сек;
210-327см;
3
Супій – м.Яготин, водосх. н.б.
0,1м /сек;
33-40см;
3
Гн.Оржиця – Оржицьке вод. н.б.
0м /сек;
339см.
Режими роботи водних об'єктів підтримувались відповідно до встановлених режимів
на весняний період.
Наповнення водосховищ протягом місяця коливалось: Київського – 80-86%, Канівського
– 90-97% , на малих та середніх річках 92–93%.
На дніпровських водосховищах працювали насосні станції перекачки річкових стоків:
Ірпінська, Бортницька, Плютівська, Трубізька, також польдерні насосні станції на території
області в м.Ржищів, с.Таценки, с.Безрадичі Обухівського району.
Під час проходження весняного водопілля відмічаються прояви затоплення :
в Києво-Святошинському р-ні, Бородянському р-ні, Ірпінській м/р,
- 3 городи, та
7,22га с/г угідь. Та підтоплення:
у Баришівському, Броварському, П-Хмельницькому р-нах - 350 погребів, 5 городів,
20,0 га с/г угідь.
На кінець квітня прояви затоплення та підтоплення спадають.
Площа осередків горіння торфовищ у Києво-Святошинському районі станом на
06.04.2018р. становила 0,01га. З 07.04.2018р. загорання та горіння торфовищ не
спостерігається.
Надзвичайних ситуацій на водних об’єктах не зафіксовано.
Заступник начальника Київводресурсів
Н.Коновалова
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