Інформація
про водогосподарську обстановку в зоні діяльності управління водних ресурсів у
м. Києві та Київській області протягом березня місяця 2017 року
Протягом лютого місяця відбувались коливання температурного режиму повітря від
до +180С, швидкість вітру становила 0-10,0 м/с, пориви 15-20м/с, атмосферний тиск
730-753 мм.р.ст., вологість повітря 29-100%. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями
ожеледиця, туман. На водних об’єктах утримувався льодостав, неповний льодостав та
ополонки. По деяких річках спостерігалось підняття рівнів та збільшення витрат. Станом на
31.03.17р. льодовий покрив на річках та водоймах області повністю зійшов. Проводиться
зарегулювання води в Гавронщинському та Бучанському водосховищах, відповідно до
розроблених режимів.
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
1030-2050м3/сек;
446-465см;
3
Прип’ять – м.Чорнобиль
350-775м /сек;
312-384см;
3
Десна – с.Літки
204-410м /сек;
252-300см;
3
Тетерів – м. Іванків
15,30-85,30м /сек;
121-235см
Ірпінь – с.Козаровичі
7,08-24,80м3/сек;
97,30-97,84см;.
Рось - м.Богуслав
5,0-37,0м3/сек;
221-256см;
3
Трубіж – м.П-Хмельницьк н.с. н .б 0,2-10,0м /сек;
230-270см;
3
Супій – м.Яготин, водосх. н.б.
0,02-0,2м /сек;
40-50см;
Гн.Оржиця – Оржицьке вод. н.б.
0,1м3/сек;
339см ;
Протягом 6.03.17- 21.03.17р. спостерігався вихід води на заплаву р.Рось в районі
смт.Володарка. На даний час прояви затоплення заплави річки не спостерігаються.
Режими роботи водних об'єктів підтримувались відповідно до встановлених режимів
на зимовий період.
Наповнення водосховищ протягом місяця коливалось: Київського – 79-84%, Канівського
– 96-98% , на малих та середніх річках 83–89%.
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.
Внаслідок неправомірних дій орендаря ставу площею 2,49 га на р.Красна (гр.Корсун О.В.)
на території Красненської сільської ради Обухівського району Київської області було
здійснено самовільну підсипку греблі, без дотримання технологічного процесу, з метою
збільшення об’єму заакумульованої води. Вночі 23.03.17р. відбувся розмив гребню
ґрунтової насипної греблі ставу. Обухівським ВП ГУНП в Київській області по даному факту
було відкрито кримінальне провадження. Пізніше, 28.03.17р. гребля не витримала напору
збільшеного об’єму води, внаслідок чого утворився проран глибиною 0,7 м та шириною 3 м в
добудованій частині. Затоплень та підтоплень прилеглих територій не виявлено.
Правоохоронними органами за цим випадком також відкрито кримінальне провадження.
Слідство триває.
Площа осередків горіння торфовищ у Києво-Святошинському районі протягом лютого
місяця збільшилась і станом на 31.03.2017р. становить 0,03га.
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