Інформація
про водогосподарську обстановку в зоні діяльності управління водних ресурсів у
м. Києві та Київській області протягом лютого місяця 2017 року
Протягом лютого місяця відбувались коливання температурного режиму повітря від
до +130С, швидкість вітру становила 0-10,0 м/с, пориви 15-20м/с, атмосферний тиск
731-766 мм.р.ст., вологість повітря 39-100%. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями
сильного снігу, хуртовини, ожеледиця, туман. Сніговий покров на поверхні грунту коливався
від 2 до 35 см, товщина льоду від 15 до 27см. На водних об’єктах утримувались забереги,
шугохід, ярусний лід, неповний льодостав, льодостав та ополонки. В кінці місяця в зв’язку з
підвищенням температурного режиму розпочалось інтенсивне танення снігу, вода
зосереджується в понижених місцях. Сніговий покров ще зберігається на затінених та
заліснених місцях. Спостерігається підняття рівнів та збільшення витрат по річках.
Проводиться зарегулювання води в Гавронщинському та Бучанському водосховищах,
відповідно до розроблених режимів.
З Гідрометцентру було отримано оперативну інформацію №16 від 06.02.17р. про
складні погодні умови на Київщині 7-9 лютого 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
849-1800м3/сек;
447-461см;
3
Прип’ять – м.Чорнобиль
270-370м /сек;
297-317см;
3
Десна – с.Літки
180-227м /сек;
245-256см;
Тетерів – м. Іванків
8,50-33,9м3/сек;
103-153см
Ірпінь – с.Козаровичі
5,02-21,96м3/сек;
97,32-97,84см;.
3
Рось - м.Богуслав
3,0-27,0м /сек;
221-251см;
3
Трубіж – м.П-Хмельницьк н.с. н .б 0,2-1,4м /сек;
230-270см;
Супій – м.Яготин, водосх. н.б.
0,01-0,02м3/сек;
25-40см;
Гн.Оржиця – Оржицьке вод. н.б.
0,1м3/сек;
339см ;
Режими роботи водних об'єктів підтримувались відповідно до встановлених режимів
на зимовий період.
Наповнення водосховищ протягом місяця коливалось: Київського – 79-87%, Канівського
– 98% , на малих та середніх річках 82–84%.
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.
18.02.2017р. На водосховищі Великий Супій в м.Яготин відбулося пошкодження
верхньої частини бетонного устою шахти. Комісією сформованою з представників
Трубізького МУВГ, Яготинської районної адміністрації, ДСНС, поліції, представників СБУ,
було прийнято рішення щодо запровадження обмеження доступу громадян до водоскидної
споруди та руху вантажного і громадського автотранспорту по проїжджій частині дамби.
Розробляються заходи щодо забезпечення стійкості конструкції гідроспоруди та уникнення
загрози виникнення надзвичайної ситуації. Гідроспоруда знаходиться на балансі ВАТ
«Яготинрибгосп». Ситуація контролюється.
На Гречано-Гребельському водосховищі перебуває на р. Перевід в Згурівському районі
на межі Київської та Черніговської області в аварійному стані водоскидна гідротехнічна
споруда. Виконуються заходи щодо недопущення надзвичайної ситуації.
Площа осередків горіння торфовищ у Києво-Святошинському районі протягом лютого
місяця не змінювалась і станом на 01.03.2017р. становить 0,01га.
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