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         Держводагентства 

 

         Начальнику 

Дніпровського БУВР 

         Букрєєву Ю.В. 

 

 
Про обстановку за місяць 

 

Інформація 

про гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку 

в Сумській області у березні 2018 року 

 

Гідрометеорологічна обстановка 

Гідрометеорологічна 

обстановка 

протягом місяця 

Березень на території Сумської області в цілому відрізнявся 

дещо холоднішою за багаторічні показники для цього періоду 

року, погодою. На початку місяця на території області переважала 

хмарна або мінливо хмарна погода. Температури становили 07° 

вночі та 04° морозу - 05° морозу вдень. В середині місяця 

спостерігалось зниження температур повітря до 12° - 15° морозу 

вночі та 06° - 07° морозу вдень. Встановилась мінливо хмарна 

погода з опадами у вигляді снігу. Наприкінці першої декади 

проходили опади різної інтенсивності у вигляді снігу, на річках та 

водоймах був сталий льодовий покрив. В третій декаді місяця 

температури дещо змінились до 05° - 08° морозу вночі та 0° -01° 

морозу вдень. Випадали опади у вигляді снігу різної 

інтенсивності. Льодовий покрив на водоймах складав до 20 см, на 

річках – до 12 см. Сніговий покрив був товщиною від 15 см на 

півдні до 25-65 см на півночі області. 

Робота насосних 

станцій 

Всі насосні станції на території Сумської області на даний 

час законсервовані. 

Режим роботи 

водосховищ 

Рівні води майже у всіх водосховищах на території Сумської 

області протягом березня суттєво не змінювались. Руслові 

водосховища при малих ГЕС на р. Псел підтримувались на 

позначках НПР. 

Дані про рівні води у руслових водосховищах на Пслі та 

Ворсклі, а також у водосховищах, що перебувають у користуванні 

Сумського облводресурсів, станом на 04.04.2018 р. наведені 

нижче. 



Низівське (НПР – 123,00) – 123,26 

Маловорожбівське (НПР – 118,75) – 118,78 

Михайлівське (НПР – 111,40) – 111,45 

Бобровське (НПР – 107,30) – 107,35 

Куземинське (НПР – 99,00) – 98,60 

Карабутівське (НПР – 145,50) – 145,20 

Каліщанське (НПР – 152,00) – 152,23 

Бувалинське (НПР – 155,0) – 152,85 

Гвинтове (НПР – 135,50) – 135,32 

Боромлянське (НПР – 148,00) – 148,50 

Режим роботи 

каналів та ГТС 

Підрозділи Сумського облводресурсів подають воду 

споживачам лише для зволоження сільгоспугідь на протязі 

вегетаційного періоду. На протязі січня системи працювали в 

режимі роботи в зимовий період. 

Пропуск повені і паводків у період їх проходження 

Підготовка до 

повені 

В управлінні проведено заходи, викладені в наказі 

Держводагентства №182 від 28.12.2017 р. Про виконання заходів 

Держводагенство було повідомлено окремо. 

Режим пропуску 

повені/паводка 
– 

 
 

В. о. начальника        М.І. Голдін 
 

 

 

 

Онісковець  

77-03-99 


