Інформація
про водогосподарську обстановку в зоні діяльності
БУВР середнього Дніпра протягом листопада місяця 2018 року
Протягом листопада місяця відбувались коливання температурного режиму повітря від
+13оС до -11оС, змінна погода, опади у вигляді дощу та снігу, туман, ожеледиця, швидкість
вітру становила 0-5,1м/с, атмосферний тиск 742-764мм.р.ст., вологість повітря 49-100%.
Від 14 листопада спостерігалось погіршення погодних умов. На водних об’єктах
сформувались льодоутворення, посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу та
льодоходу.
Отримано від УКР ГМЦ штормове попередження про пожежну небезпеку від
31.10.18р. по Київській області 1-5 листопада у південних, східних районах області та в
районі Фастова утримається надзвичайний (5класу) рівень пожежної небезпеки.
Оперативна інформація №156 від 13 листопада 2018р. про погіршення погодних умов
на Київщині 14-15 листопада 2018року. Вдень 14 листопада на Київщині сніг з дощем
(тимчасове утворення снігового покрову висотою 3-6 см), місцями ожеледь, налипання
мокрого снігу; на дорогах ожеледиця.
Організаціями БУВР середнього Дніпра 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
562-709м3/сек;
448-457см;
3
Прип’ять – м.Чорнобиль
120-135м /сек;
248-266см;
3
Десна – с.Літки
126-151м /сек;
110-134см;
Тетерів – м. Іванків
11,0-14,0м3/сек;
83-91см
Ірпінь – с.Козаровичі
1,92-9,70м3/сек;
97,30-98,72см;.
3
Рось - м.Богуслав
7,0-10,0м /сек;
246-249см;
3
Трубіж – м.П-Хмельницьк н.с. н .б 0,1м /сек;
210-240см;
Супій – м.Яготин, водосх. н.б.
0,1м3/сек;
40см;
3
Гн.Оржиця – Оржицьке вод. н.б.
0м /сек;
339см.
На водних об'єктах області підтримувались встановлені режими роботи на осінній
період.
Наповнення водосховищ протягом місяця коливалось: Київського – 88-90%, Канівського
– 97-98% , на малих та середніх річках 81–83%.
На дніпровських водосховищах працювали насосні станції перекачки річкових стоків:
Ірпінська, Бортницька, Плютівська, Кийлівська, Трубізька, також польдерні насосні станції
на території області в м.Ржищів, с.Таценки, с.Безрадичі Обухівського району.
Надзвичайних ситуацій на водних об’єктах не зафіксовано.
Пожежі на осушених торфовищах в заплавах річок відсутні.
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