Інформація
про водогосподарську обстановку в зоні діяльності управління водних ресурсів у
м. Києві та Київській області протягом січня місяця 2017 року
Протягом січня місяця відбувались коливання температурного режиму повітря від
до +30С, швидкість вітру становила 0-7,2 м/с, пориви 15-24м/с, атмосферний тиск
732-762 мм.р.ст., вологість повітря 45-100%. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями
сильного снігу, хуртовини, ожеледиця, туман. Сніговий покров на поверхні грунту коливався
від 2 до 40 см, товщина льоду до 25см. На водних об’єктах утримувались забереги, шугохід,
ярусний лід, неповний льодостав, льодостав та ополонки. Спостерігались незначні добові
коливання рівнів та витрат води.
З Гідрометцентру було отримано оперативну інформацію №1 від 03.01.17р.
про ускладнення погодних умов на Київщині 4-9 січня 2017р.
На річках області спостерігались рівні та витрати води нижчі за норму у відповідний
період року.
Витрати та рівні води (відносно нуля поста ) по водпостам за місяць коливались в
межах:
Дніпро – м.Київ
787-1110м3/сек;
451-465см;
3
Прип’ять – м.Чорнобиль
270-390м /сек;
296-344см;
3
Десна – с.Літки
168-193м /сек;
251-281см;
Тетерів – м. Іванків
8,60-16,0м3/сек;
88-115см
Ірпінь – с.Козаровичі
3,58-6,81м3/сек;
97,36-97,59см;.
3
Рось - м.Богуслав
3,0-4,0м /сек;
231-251см;
3
Трубіж – м.П-Хмельницьк н.с. н .б 0,2м /сек;
240см;
Супій – м.Яготин, водосх. н.б.
0,1м3/сек;
25см;
Гн.Оржиця – Оржицьке вод. н.б.
0,1м3/сек;
339см ;
Режими роботи водних об'єктів підтримувались відповідно до встановлених режимів
на осінній період.
Наповнення водосховищ протягом місяця коливалось: Київського – 87-93%, Канівського
– 98-99% , на малих та середніх річках 81–82%.
На дніпровських водосховищах працювали насосні станції перекачки річкових стоків:
Ірпінська, Бортницька, Трубізька, Плютівська, Кийлівська, також польдерні насосні станції
на території області в м.Ржищів, с.Таценки, с.Безрадичі Обухівського району.
24.01.2017р. було виявлено зміну кольору води та утворення піни на поверхні водного
плеса р. Остер. На даний час джерело забруднення встановлюється.
Площа осередків горіння торфовищ у Києво-Святошинському районі протягом грудня
місяця зменшилась і станом на 29.12.2016р. становить 0,01га.
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