
Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень 

( період з 19 січня  по 25 січня  2022 року) 

1. Узагальнена 

гідрометеорологічна 

обстановка по басейнах 

і суббасейнах річок 

На початку звітного тижня прилеглі до 

Кременчуцького водосховища території 

знаходилися під впливом антициклону із 

Західної Європи. Вже з 21-го січня до нас 

почав наближатися циклон з боку Скандинавії, 

який приніс нам інтенсивне падіння 

атмосферного тиску, розворот вітру на 

південно-західний  та короткочасне 

потепління. 

 Завершувався звітній тиждень одночасним 

впливом антициклону із Західної Європи та 

циклону, який переміщувався по південних 

широтах. Їх протидія зумовлювала посилений 

північний вітер. На фоні морозів періодично 

випадав сніг, місцями були хуртовини.   

Загалом за звітний тиждень середня добова 

температура повітря становила -2,8 – 4,1° С, що 

відповідає межам кліматичної норми на цей 

час. 

   На півдні басейну Дніпра температура 

повітря протягом тижня коливалась від  -10,0ºС   

до -0,2ºС   ,  води  - від 0,2º до 0,1º С. Вітер 

переважно – південний. Опади – 7,8 мм.  
2. Гідрохімічна  (якість 

води) та 

гідрогеологічна 

ситуація 

- 

 

3. Робота 

водогосподарського 

комплексу 

 

- 

 

3.1 

Робота насосних 

станцій            ( об’єми 

перекачаної чи поданої 

води), каналів та  ГТС 

     Насосні станції МОЗМ дніпровських 

водосховищ, розташовані в межах суббасейнів 

Середнього та Нижнього Дніпра,  працювали 

відповідно до встановлених режимів, 

підтримуючи на захищених територіях 

нормальні гідрогеологічні  умови.  

         Насосними станціями в межах 

Середнього Дніпра за тиждень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

було перекачано  18349.76 тис. м3, що на 

5223.64 тис. м3  більше  попереднього періоду. 

      В межах Нижнього Дніпра –513 тис. м3, що  

на 6567 тис. м3 менше   попереднього  звітного  

періоду. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.2 

Режими роботи ГЕС на 

водосховищах 

      За звітний тиждень вільна ємність каскаду 

зменшилась на 0,16 км3 і на 25 січня                                                          

2022 року становила 5.23 км3. Каскад 

наповнений на  88.1 %  від повного об’єму, що 

відповідає Правилам експлуатації.   

4. Інформація про 

надзвичайні ситуації, 

що трапились, чи 

ліквідація яких була 

завершена у звітний 

період, з повним 

описом ситуації 

 

  

 

                - 

5. Виконавець: посада, 

відділ, тел. 

Шевченко І.Д., провідний гідролог, 

 04596-543-88 
 

 

 

 


