Інформація
про водогосподарську обстановку в зоні діяльності БУВР середнього Дніпра у
м. Києві та Київській області протягом вересня місяця 2018 року
Протягом вересня місяця відбувались коливання температурного режиму повітря від
до +310С, хмарно з проясненнями, дощ, місцями сильний, грози, швидкість вітру
становила 0-8,2м/с, пориви 15-22м/с, атмосферний тиск 741-759мм.р.ст., вологість повітря
22-100%. Від 23 вересня різка зміна погодних умов, вночі заморозки на поверхні грунту
0-40С.
Отримано від УКР ГМЦ штормове попередження про пожежну небезпеку від
17.09.18р., 21.09.18р. по м.Києву та Київській області 17-20 вересня очікується надзвичайний
(4-5 класу), та 21-22 вересня ( 5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Оперативна інформація №128 від 21 вересня 2018р. Про різку зміну погодних умов на
Київщині 23-24 вересня 2018р.
Донесення про стихійні явища (СГЯ) по Київській області №5/6 від 24 вересня: вночі 26
вересня очікуються заморозки на поверхні грунту 0-50.
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
443-627м3/сек;
439-452см;
3
Прип’ять – м.Чорнобиль
110-145м /сек;
267-284см;
3
Десна – с.Літки
92-128м /сек;
94-127см;
3
Тетерів – м. Іванків
9,10-11,00м /сек;
76-83см
Ірпінь – с.Козаровичі
1,34-5,04м3/сек;
97,38-97,56см;.
3
Рось - м.Богуслав
2,30-2,50м /сек;
229-235см;
3
Трубіж – м.П-Хмельницьк н.с. н .б 0,1- 0,7м /сек;
240-242см;
3
Супій – м.Яготин, водосх. н.б.
0,1м /сек;
40см;
Гн.Оржиця – Оржицьке вод. н.б.
0м3/сек;
339см.
Режими роботи водних об'єктів підтримувались відповідно до встановлених режимів
на осінній період.
Наповнення водосховищ протягом місяця коливалось: Київського – 93-98%, Канівського
– 96-98% , на малих та середніх річках 86–88%.
На дніпровських водосховищах працювали насосні станції перекачки річкових стоків:
Ірпінська, Бортницька, Трубізька, також польдерні насосні станції на території області в
м.Ржищів, с.Таценки, с.Безрадичі Обухівського району Київської області.
Надзвичайних ситуацій на водних об’єктах не зафіксовано.
Пожежі на осушених торфовищах в заплавах річок відсутні.
+40С

