
Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень 
з 08 по 15 квітня 2020 року 

в зоні діяльності Деснянського БУВР

Суббасейн річки Десна
П ротягом  звітного тиж ня на території суббасейну 
Д есни спостерігалась переваж но сонячна погода з 
опадами у вигляді дощ у 14.04. Вночі з 14 на 15.04 
спостерігались зам орозки до -3 °С. Вітер зм інних 
напрямків 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3°С 
+3°С, вдень 0°С +16°С.
П ротягом  звітного тиж ня на річках спостерігалось
зниж ення рівнів води на всіх гідрологічних постах:
- на р. Десна -  Н.-Сіверський -  194 см над нулем поста 
(-28 см);
- на р. Десна -  Чернігів -  162 см над нулем поста 
(-20 см);

1.
У загальнена
гідрометеорологічна обстановка 
звітного періоду

- на р. Десна -  Літки -  136 см над нулем поста (-6 см);
- на р. Сейм -  Мутин -  403 см над нулем поста (-5 см);
- на р. Снов -  Сновськ -  25 см над нулем поста (-7 см).
Суббасейн верхнього Дніпра
За звітний тиж день спостерігалась переважно 
сонячна погода з опадами у вигляді дощ у 14.04. 
В ночі з 14 на 15.04 спостерігались зам орозки до 
-3 °С. В ітер зм інних напрямків 2-5 м/с. Температура 
повітря від -1°С до +7°С (на 8 годину ранку).
Р івень води на р. Дніпро -  Н еданчичі -  318 см над 
нулем поста (-34 см).
Суббасейн середнього Дніпра
В продовж  звітного тиж ня зберігалася сонячна 
погода з опадами у вигляді дощ у 14.04. В ітер 
зм інних напрямків 1-3 м/с, тем пература повітря 
вночі -3°С 0°С, вдень 0 °С +17°С

2. Г ідрохім ічна та  гідрогеологічна Л абораторних дослідж ень протягом  звітного
ситуація періоду не проводилося.

3. Робота водогосподарського комплексу

3.1.
Робота насосних станцій, 
каналів та  ГТС

Н асосні станції не працю вали.
В ідповідно до умов сезонного періоду, згідно 
встановлених режимів.

3.2.
Реж им  роботи ГЕС на Н а водосховищ ах підтримую ться встановлені
водосховищ ах реж им и роботи. Рівні води суттєво не змінилися.

4. П ропуск повені і паводків -

5.
Інформація про надзвичайні 
ситуації (НС)

-

Черговий аналіт ично -  
диспет черського цент ру  
Д еснянського  БУ В Р

М ихник  Н .В., тел. 67-81-03


